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Αναχώρηση  Δεκέμβριος: 24 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής  

 

1η ημέρα: Αθήνα – Λας Βέγκας 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για την πόλη των τυχερών παιχνιδιών και της διασκέδασης. Άφιξη 
μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η διασκέδαση αρχίζει και φτάνει στο μέγιστό της στο Λας Βέγκας. Η τύχη σας μόλις 
άρχισε! Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στην πόλη των καζίνο των γρήγορων γάμων αλλά και διαζυγίων. Περπατήστε μαζί 
με τον συνοδό σας στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρήπ  ή ακόμα και στο Downtown, όπου τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία 
εκτείνονται στη μέση της ερήμου. Σίγουρα πρόκειται για το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη, καθώς τα φώτα της πόλης φαίνονται 
με γυμνό μάτι από το φεγγάρι! Κάθε ξενοδοχείο έχει κάτι μοναδικό αλλά σίγουρα εντυπωσιακό να σας παρουσιάσει και που θα 
προσπαθήσει με τον τρόπο αυτό να σας οδηγήσει στο δικό του Casino. Εδώ, μέχρι και το κάπνισμα... επιτρέπεται! 
 
2η ημέρα: Λας Βέγκας – περιήγηση 
Ξεκινώντας την ημέρα μας, έχουμε ελεύθερο πρωινό όπου σας προτείνουμε μια  επίσκεψη σε ένα από τα δυο Premium Outlets της 
πόλης, με το North Premium Outlet να αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Μόλις 15 λεπτά από το ξενοδοχείο σας με ταξί, θα 
συναντήσουμε όλα τα μεγάλα ονόματα της μόδας όπως DKNY, Calvin 
Klein, Gucci, Escada και άλλες 200 και πλέον επώνυμες μάρκες σε 
απίστευτα χαμηλές τιμές. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον ξεναγό μας 
μια περιήγηση σε αυτήν την λαμπερή πόλη της διασκέδασης, των καζίνο, 
των θεαμάτων και της πολυτέλειας. Στην περιήγηση μας θα γνωρίσουμε 
πως απέκτησε αυτήν την φήμη η πόλη, έχοντας καταφέρει να είναι πόλος 
έλξης τόσων τουριστών. Θα περπατήσουμε στην Strip, γνωστή ως η 
περιοχή που είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα υπερπολυτελή 
ξενοδοχεία-καζίνο που δεσπόζουν και εντυπωσιάζουν. Φυσικά το 
γεγονός ότι ακόμα και στο πεζοδρόμιο η μουσική μας φτιάχνει το κέφι, 
δεν θα περάσει απαρατήρητο. Η βόλτα μας συνεχίζεται στα ξενοδοχεία 
του Λας Βέγκας. Περνώντας από το 50 ετών Caesar’s Palace και το «Ναό 
του τζόγου» Bellagio, δεν θα παραλείψουμε να δούμε το εντυπωσιακό 
σόου με τα σιντριβάνια που χορεύουν με την συνοδεία μουσικής. Στη 
συνέχεια θα κάνουμε ένα ταξίδι ανά τον κόσμο, καθώς ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας αποτίνουν φόρο τιμής σε διάσημα αξιοθέατα. 
Επομένως στην βόλτα μας αυτήν θα πάρουμε μια γεύση από το Παρίσι και τον Πύργο του Άιφελ στο Paris Las Vegas, θα βρούμε 
γόνδολες και την πλατεία του Αγίου Μάρκου στο Venetian αλλά και το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Empire State και το Central Park 
στο New York New York. Αυτή είναι η μαγεία αυτής της πόλης!  Μέτα το πέρας της περιήγησής σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε τον 
υπόλοιπο χρόνο σας σε ένα από τα φαντασμαγορικά θεάματα με χορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις, μάγους και καλλιτέχνες 
παγκοσμίου φήμης. Αν πάλι θέλετε να κινηθείτε ελεύθερα, θα βρείτε πλήθος bar για να απολαύσετε ποτά και κρασιά στα καλύτερα 
τους. Καλή διασκέδαση! 
 
3η ημέρα: Λας Βέγκας – Γκραντ Κάνυον 
Νωρίς το πρωι, θα αναχωρήσουμε για μια καταπληκτική διαδρομή με προορισμό το φαράγγι του Γκραντ Κάνυον, στην Κοιλάδα της 
Φωτιάς και το απολιθωμένο δάσος, αλλά και το φράγμα Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ. Κατά τη διάρκεια της μοναδικής αυτής 
εκδρομής, θα γνωρίσουμε το θαύμα της φύσης σε ένα πληρέστατο και πολυτελές πρόγραμμα, το όποιο περιλαμβάνει γεύμα και τη 
μοναδική εμπειρία της γυάλινης γέφυρας που κόβει την ανάσα. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας και ευκαιρία για 
διασκέδαση καθώς είναι η τελευταία μας βραδιά. 



 
 

 
4η ημέρα: Λας Βέγκας – Λος Άντζελες – Σάντα Μόνικα 
Αφού συγκεντρωθούμε το πρωί στο ξενοδοχείο μας, αφήνουμε την πόλη των Καζίνο και της διασκέδασης. Διασχίζουμε την έρημο 
της Νεβάδα, γνωστή από τα κινηματογραφικά έργα Γουέστερν και φτάνουμε στο Λος Άντζελες, την πόλη των "Αγγέλων".  Με την 
άφιξή μας και πριν την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, θα βιώσουμε την πρώτη από τις δυνατές εικόνες, επισκεπτόμενοι μια από 
τις ομορφότερες παραλίες της Καλιφόρνια, τη γνωστή Σάντα Μόνικα. Έπειτα από μια μικρή στάση για φωτογραφίες κατευθυνόμαστε 
στο ξενοδοχείο μας, έχοντας πάρει μια καλή πρώτη γεύση από την  εντυπωσιακή Καλιφόρνια. 

 



 
 

5η ημέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση - Universal Studios Hollywood 
Η σημερινή ξενάγησή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το Λος Άντζελες  δεν είναι μια πόλη σαν αυτές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. 
Είναι μια πόλη με πολλές πόλεις, μια γιγαντιαία πόλη μεταξύ μεγάλων βουνών και του Ειρηνικού. Στην ξενάγησή μας, θα 
επισκεφθούμε το  Μιούζικ Σέντερ και το Disney Concert Hall στο κέντρο της πόλης. Στο Hollywood θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο όπου 
παρουσιάζονται οι πρεμιέρες των κινηματογραφικών ταινιών και όπου γνωστοί καλλιτέχνες από το χώρο του θεάματος έχουν αφήσει 
τα αποτυπώματά τους. Θα νοιώσετε και εσείς "σταρ", όταν θα περπατήσετε στο πεζοδρόμιο που υπάρχουν τα οριχάλκινα αστέρια 
του “walk of fame”, ενώ θα δούμε και το Κodak Theater όπου κάθε χρόνο γίνεται  πλέον η περίφημη τελετή της απονομής των 
Βραβείων Όσκαρ.  Έπειτα θα δούμε το Beverly Hills, θα περάσουμε από το φημισμένο Ροντέο Ντράϊβ, με τα ακριβότερα καταστήματα 
του κόσμου! Σε μερικά από αυτά μπορείτε να μπείτε μόνο αν έχετε κλείσει ραντεβού. Θα δούμε ακόμα τις όμορφες παραλίες της 

πόλης και θα αγναντεύσουμε το Μάλιμπου... Το μεσημέρι, μετά τη 
γνωριμία μας με την πόλη, θα συνεχίσουμε  μια μοναδική 
περιήγηση στα κινηματογραφικά στούντιος της Γιουνιβέρσαλ. Με 
ειδικό τρενάκι θα ξεναγηθούμε στους χώρους των γυρισμάτων των 
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και θα δούμε σκηνικά 
και τρυκ που προκαλούν το θαυμασμό για την 7η Τέχνη. Η 
περιγραφή των θεαμάτων που θα δούμε είναι σχεδόν αδύνατη. 
Αναφέρουμε μόνο: Fear Factor, Water world, ταινίες 4D (!), τα 
γρήγορα τρενάκια του Mummy, οι επιδείξεις μακιγιάζ κτλ. Ο 
ξεναγός της εκδρομής θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να μην χάσετε 
τίποτα. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. 
 

 
6η ημέρα: Λος Άντζελες – (Προαιρετική εκδρομή σε Σαν Ντιέγκο, Σαν Πέδρο, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana 
Point, Coronado Island) 
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική "κυκλική" εκδρομή.  
Ξεκινάμε από ένα σημαντικό διεθνές λιμάνι, το Σαν Πέδρο (San Pedro). Ο κόλπος του San Pedro χρησιμοποιήθηκε από τα ισπανικά 
πλοία ήδη από τη δεκαετία του 1540. Το φορτίο που εισέρχεται στο λιμάνι αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 23% του συνόλου του 
φορτίου που φθάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Λονγκ Μπιτς, μια παραθαλάσσια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη σημασία στην οικονομία της 
χώρας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι των ΗΠΑ με βάση τον αριθμό κοντέινερ, μετά τον γειτονικό λιμένα του Λος Άτζελες και 
ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Επίσης, στην περιοχή αυτή υπάρχει σημαντική πετρελαιοβιομηχανία, καθώς πετρέλαιο υπάρχει 
και υπεράκτια και στο υπέδαφος. Ο κατασκευαστικός τομέας περιλαμβάνει κατασκευές αεροσκαφών, τμημάτων αυτοκινήτων, 
ηλεκτρικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με τον Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά μας και με μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Νότιας 
Καλιφόρνιας, όπως η Χάντινγκτον Μπιτς (Huntington Beach) η "πρωτεύουσα του σερφ", η surf capital της χώρας. Εδώ βρίσκεται και 
το Διεθνές Μουσείο Surfing. Η παραλία είναι ευρεία, επίπεδη και συνεχίζει για σχεδόν 10 αδιάσπαστα μίλια σε κάθε πλευρά της 
μεγάλης προβλήτας της πόλης. Την χρυσή εποχή του Χόλυγουντ η παράκτια πόλη αυτή της νότιας Καλιφόρνιας αποτελούσε πόλο 
έλξης για τους αστέρες της μεγάλης οθόνης. Λάτρευαν τις μεγάλες αίθουσες χορού και τα γεμάτα καπνό μπαρ του. Κυρίως, όμως, 
αγαπούσαν τα νερά του και ιδιαιτέρως την όμορφη μαρίνα του, όπου έδεναν τις θαλαμηγούς και τα ιστιοφόρα τους. "Αυτοί οι 
άνθρωποι προστάτευαν την ιδιωτική τους ζωή". 
Πιο κάτω η Λαγκούνα Μπιτς με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα.  
Από το Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε στην εθνική οδό για το Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, 
όπου θα δούμε την Gas Lamp District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι.  
Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων Coronado Bridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα επισκεφθούμε το 
5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο.  
Λίγο μακρύτερα βρίσκεται μία από τις βάσεις του 6ου Στόλου. Μετά την Ιαπωνική αεροπορική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ έγινε 
επανασχεδίαση του Έκτου Στόλου. Ο έκτος αμερικανικός στόλος αριθμεί περισσότερα από 40 πλοία, 175 αεροσκάφη και προσωπικό 
21.000 ατόμων. Είναι ο μεγαλύτερος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
Μια άλλη πρόταση 



 
 

είναι να την περάσουμε στον κόσμο του Ντίσνεϋ, τον απέραντο κόσμο του παραμυθιού που δημιούργησε η φαντασία του Γουώλτ 
Ντίσνεϋ. Θα δούμε την οδό της Αμερικής, τη χώρα της περιπέτειας, το διαστημικό βουνό, το κάστρο της σταχτοπούτας και άλλες 
δραστηριότητες του μαγικού βασιλείου, τη βραδινή ηλεκτρική παρέλαση κλπ. Όλα θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη σας, 
ενώ υπάρχουν πολλά μέρη όπου θα μπορέσουμε να φάμε, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Το φαντασμαγορικό θέαμα 
ολοκληρώνεται με τις παρελάσεις των ηρώων του Ντίσνεϋ, το Fantasmic επάνω στην λίμνη, αλλά και τα βεγγαλικά. 

 
7η ημέρα : Λος Άντζελες – Μοντερέι* 
Νωρίς το πρωί αναχώρηση και μετάβαση οδικώς για το στο γραφικό ψαροχώρι Monterey. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε την πιο 
εντυπωσιακή ως τώρα διαδρομή, κατά μήκος της πανέμορφης ακτής της Καλιφόρνια. Σε ένα μέρος της διαδρομής, διασχίζουμε τον 
ιστορικό αυτοκινητόδρομο 1, ενώ στα αριστερά μας εκτείνεται ο Ειρηνικός Ωκεανός. Γνωστός και ως Pacific Coast Highway, δικαίως 
θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία οδικά ταξίδια στον κόσμο. Μια ιδιαίτερα συναρπαστική διαδρομή, ειδικά μέσα από το Big Sur, 
όπου τα βουνά Santa Lucia βυθίζονται στη θάλασσα, ένώ τα κύματα και ο άνεμος χτυπούν αμείλικτα τους βράχους και την ακτή κάτω 
και λυγίζουν τα γηγενή κυπαρίσσια σε αλλόκοσμα σχήματα. Αυτό είναι και το κομμάτι που θα πάρετε τις δυνατότερες εικόνες του 
ταξιδιού σας. Άφιξη προς το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και μια πρώτη βόλτα με τον ξεναγό σας. 
 
8η ημερα: Ξενάγηση Μοντερέι και Καρμέλ -  Σαν Φρανσίσκο* 
Σήμερα θα διαπιστώσουμε πως δεν έχουμε επιλέξει  τυχαία τη διανυκτέρευσή μας στο Μοντερέι. Εδώ βρίσκεται και η προβλήτα 
Monterey’s  Wharf  όπου τα περισσότερα ψαράδικα - κονσερβοποιία, έχουν γίνει καταστήματα τουριστικών ειδών, γκαλερί έργων 
τέχνης, και εστιατόρια και όπου ο Τζον Στάιμπεργκ εμπνεύσθηκε το Cannery Row. Σήμερα είναι τουριστικό θέρετρο με μεγάλο 
ενυδρείο. Από εκεί με ειδική άδεια, μέσω της ιδιωτικής οδού 17 Miles Drive θα περάσουμε στο κατάφυτο δάσος Ντελ Μόντε της  
χερσονήσου του Μοντερέι η οποία θεωρείται από πολλούς μια από τις ωραιότερες ακτές του κόσμου με θαυμάσιες παραλίες και 
βίλες διασήμων αστέρων του Χόλυγουντ. Θα δούμε τον βράχο με τις φώκιες και σύντομα φθάνουμε στο προορισμό μας το γραφικό 
Καρμέλ την μικρή πόλη που οι κάτοικοί του είναι αποφασισμένοι  να κρατήσουν το ύφος του χωριού, με τα παραμυθένια σπίτια. 
Είναι μια μικρή παραθαλάσσια  πόλη καλλιτεχνών, καθηγητών και συνταξιούχων (Δικηγόρων, Στρατιωτικών, Κυβερνητικών 
Υπαλλήλων, Πολιτικών, Επιχειρηματιών) που εμπνέονται από την απλότητα του τοπίου και τον ρυθμικό ήχο της θάλασσας, όπου 
απαγορεύεται η χρήση των φωτεινών πινακίδων (neon) και η κατασκευή μεγάλων κτιρίων, με πολλές γκαλερί  έργων τέχνης, αντίκες 
και ευρωπαϊκά προϊόντα. Τέχνες, Γράμματα και κυρίως Ζωγραφική είναι τα προϊόντα του Καρμέλ. Συνέχεια της πανέμορφης 
διαδρομής για την πιο αγαπητή και ρομαντική πόλη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο που είναι πλέον μια ανάσα μακριά! Αφιξη, 
τακτοποιηση στο ξενοδοχειο μας και πρώτη γνωριμια με την πόλη. 
 
9η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – Ξενάγηση  
Σήμερα θα ξεκινήσουμε για την πιο αγαπητή πόλη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο, την πόλη με την πολύ πρόσφατη ιστορία που 
βρίσκεται στην άκρη μιας χερσονήσου δίπλα στον Ειρηνικό Ωκεανό και στον ομώνυμο κόλπο, την πόλη που φημίζεται για την 



 
 

εκκεντρικότητά της. Σχεδόν όπου και να πάει κανείς 
στην πόλη θα έχει συγκλονιστική θέα. Πρώτος μας 
σταθμός η κινέζικη συνοικία. Θα συνεχίσουμε με το 
δημοτικό κέντρο Σίβικ Σέντερ  που περιλαμβάνει το 
Δημαρχείο, με τον κλασικό θόλο και τις Δωρικές 
κολώνες, τη δημοτική βιβλιοθήκη και την όπερα. Θα 
επισκεφθούμε στον λόφο Άλαμο τα εναπομείναντα 
Βικτωριανά σπίτια, με φόντο τα μοντέρνα σύγχρονα 
κτήρια ενώ θα δούμε και το μοντέρνο Καθολικό Ναό 
της Παρθένου Μαρίας. Αργότερα και αφού 
θαυμάσουμε την γέφυρα Γκόλντεν Γκέϊτ (Χρυσής 
Πύλης) και το νησί Αλκατράζ, θα συνεχίσουμε 
κάνοντας μια βόλτα με το πούλμαν στο απέραντο 
Γκόλντεν Γκέϊτ Παρκ, στολίδι και αυτό της πόλης, με 
τους γιαπωνέζικους κήπους, το Βοτανικό Κήπο, με 
γήπεδα γκολφ, λίμνες, ενυδρεία, πάρκο με βουβάλια 
και τάρανδους, το μουσείο ασιατικής τέχνης και τέλος 

τον ανεμόμυλο. Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι μια ματιά στον ατελείωτο Ειρηνικό Ωκεανό. Η Γιούνιον Σκουέρ μας καλεί στη 
συνέχεια. Η πυραμίδα Τρανσαμέρικαν στο κέντρο τραβάει πάντα την προσοχή όλων.  
 
10η ημέρα: Σαν Φρανσισκο 
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή μας για να περιηγηθούμε στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Οι επιλογές αμέτρητες, από βόλτες 
με το γραφικό τραμ, καφέ και φαγητό στο Fisherman’s Wharf μέχρι και επίσκεψη με το πλοιάριο στις διαβόητες φυλακές του 
Αλκατράζ. Μια ευκαιρία να διαπιστώσουμε γιατί η πόλη του Σαν Φρανσίσκο έχει αγαπηθεί όσο καμία άλλη από τους επισκέπτες της: 
Είναι ο χαρακτήρας που δίνουν οι κάτοικοι, η ιστορία, τα κινήματα που ξεκίνησαν από αυτή την πόλη, ο ρομαντισμός της. Σε κάθε  
περίπτωση, η μέρα αυτή θα μας γεμίσει εικόνες. 
 
11-12η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα 
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Πλημμυρισμένοι από τα τόσα πολλά 
που γνωρίσαμε στο ταξίδι μας και με μια γλυκιά νοσταλγία για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε γρήγορα να επαναλάβουμε το 
μαγικό αυτό ταξίδι ή κάποιο σαν  και αυτό. 
 
*Τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριος - Μάρτιος) ή σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις (συνέδρια/εκθέσεις) το ταξίδι ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί με 4 διανυκτερεύσεις στο Σαν Φρανσίσκο (παρακάμπτεται η διανυκτέρευση στο Μοντερέυ), χωρίς να αλλάζει 
η διάρκεια ή οι παροχές. Η εκδρομή σε Καρμέλ και Μοντερέυ πραγματοποιείται κανονικά κατά τη διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο.  
 

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ(Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado 

Island), UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD, ΚΑΡΜΕΛ, ΜΟΝΤΕΡΕΪ 

με Grand Canyon και Universal Studios Hollywood να περιλαμβάνονται στην τιμή!!! 
Ημερομηνία Ημέρες Αεροπορική 2κλινο 3κλινο 4κλινο Διαφορ

ά 

Μονόκλι
νου 

Φόροι/Επίναυλο
ι 

ESTA/Ασφάλιση 
Covid-19 

Φιλοδωρή
ματα 

Αχθοφορι

κά 
Δεκέμβριος  24 12 KLM/Air France €2449 €2349 €2299 €895 € 775 $ 150 

*Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις. Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €235 
στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

Επέκταση στη ΧΑΒΑΗ 4+1 Hawaiian/United + €1375 + €1150 + €1075 € 650 - $175 

 
 
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
✓ Αεροπορικά εισιτήρια  
✓ 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* κεντρικότατα  
✓ Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
✓ Δώρο οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με γεύμα και την εμπειρία της γυάλινης γέφυρας (αξίας 180€) 
✓ Επίσκεψη στο Καρμέλ/Μοντερέι 
✓ Δυνατότητα συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο 
✓ Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής 



 
 

✓ Μεταφορές από και προς  UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 
✓ Περιήγηση στην Σάντα Μόνικα 
✓ Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων θεαμάτων σε Λας Βέγκας, εισιτήρια για αγώνες NBA & μουσείων σε εκπτωτικές τιμές 
✓ Έξοδα ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ) 
✓ Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός καθημερινά 
✓ Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτης 
✓ Ταξιδιωτικός οδηγός Η.Π.Α. 
✓ Ταξιδιωτική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας προκαταβολών & αποζημίωσης διακοπής ταξιδιού και ειδική 

ταξιδιωτική ασφάλεια Covid19 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

✓ Φόροι αεροδρομίων, φόροι διαμονής, τοπικοί φόροι  
✓ Υποχρεωτικά Φιλοδωρήματα και resort φόρος Λας Βέγκας θα καταβληθούν στον αρχηγό της εκδρομής (δείτε τιμοκατάλογο) 
✓ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
✓ Εισιτήριο εισόδου στην DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 
✓ Μεταφορές από και προς την DISNEYLAND 
✓ Στις εσωτερικές πτήσεις εντός ΗΠΑ ενδέχεται να υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή (περίπου 32$) 

 

Γιατί η ασφάλεια σας είναι MUST για εμάς   !  
Travel Insurance -Travel Assistance Extra Plus Εκτός Ελλάδας- ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Χωρίς περιορισμό χρήσης 

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου συνεπεία τραυματισμού ή οξείας 
ασθένειας 

Μέχρι €10.000 

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών Ισχύει μόνο για αεροπορικά 
ταξίδια 

Μέχρι €500 

Έξοδα νοσηλείας από οξεία έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα  
Μέχρι €15.000 

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου Μέχρι €2.000 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα 
Μέχρι €30.000 Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα 
σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000 

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €10.000 

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €2.500 

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 
Ασφαλισμένου 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο ανά άτομο 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου 
που νοσηλεύεται 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Διαμονή σε 
ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι €1.000 

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 
των ταξιδιωτικών του εγγράφων 

Μέχρι €500 

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών Μέχρι €400 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες 

Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000 

Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης 
Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100 
Για καθυστέρηση πάνω από24 ώρες, μέχρι €450 

Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής 
του ταξιδιού του 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο Άλλες δαπάνες μέχρι €2.000 

Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας 
Μέχρι €1.500 για τον ασφαλισμένο 
Μέχρι €1.500 για την οικογένεια/ το συνοδό 

Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000 

Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου Μέχρι €300 

Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου 
από ατύχημα 

Μέχρι €15.000 

Έξοδα μετάφρασης Μέχρι €300 


