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1η ΗMέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση για Νέα 
Υόρκη.Ετοιµαστείτε να ζήσετε το ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ! Η 
πρώτη γνωριµία µαç µε την πόλη ξεκινά µε τη διαδροµή από το 
αεροδρόµιο προç το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από 
πέντε δήµουç: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και 
Bronx. Τα νησιά συνδέονται µε γέφυρεç, σήραγγεç και 
πορθµεία. Οι περισσότερεç λεωφόροι αριθµούνται από τα 
ανατολικά προç τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται 
ανατολικά τηç Second κοκ.). Η αρίθµηση των κτιρίων στιç 
λεωφόρουç ξεκινάει από το νότιο άκρο τηç λεωφόρου και 
αυξάνεται προç τα βόρεια, ενώ η αρίθµηση των οδών ξεκινάει 
από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προç τα ανατολικά, 
όσο και προç τα δυτικά. Το γεγονόç αυτό σηµαίνει ότι µπορείç 
πολύ εύκολα να βρειç τον δρόµο σου. Οι δρόµοι είναι 
αριθµηµένοι - εκτόç από το κέντρο του Μανχάταν - και η 
αρίθµηση αυξάνει καθώç πηγαίνειç βόρεια. Τακτοποίηση στο 
κεντρικότατο ξενοδοχείο µαç, που βρίσκεται στην “καρδιά” 
του Μανχάταν. 

2η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ 
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ, CHELSEA MARKET 
Αναχωρούµε σήµερα για την µαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν. 
Είναι η πρώτη κρεµαστή µε χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον 
κόσµο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν µε το Μπρούκλιν 
(η διαδροµή µε τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). 
Εµβληµατικό στοιχείο τηç εικόναç, αλλά και τηç 
καθηµερινότηταç τηç Νέαç Υόρκηç. Περπατώνταç, 
αγναντεύουµε τη θέα και στο µυαλό µαç έρχονται αµέτρητεç 
εικόνεç από ταινίεç και τηλεοπτικέç σειρέç µε φόντο τουç 
ουρανοξύστεç. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το υπέροχο 
Chelsea   Market.   Τα   κόκκινα   τούβλα   κυριαρχούν   και 
αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο τηç στεγασµένηç 
αγοράç, οι industrial λεπτοµέρειεç, όπωç οι σωλήνεç, τα 
φουγάρα κλπ., κάνουν εµφανή την παρουσία τουç - γενικά 
προετοιµαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο µε δεκάδεç 
διαφορετικέç επιλογέç, εισόδουç, εξόδουç κλπ. Με πολύ απλά 
λόγια, είναι η “Μέκκα” των gourmand τηç Νέαç Υόρκηç. Το 

Chelsea Market έχει καθιερωθεί ωç το “Food Mall”, στο οποίο 
ωστόσο υπάρχουν και αρκετέç επιπλέον επιλογέç για 
shopping και για καλλιτεχνικέç δραστηριότητεç (για γκρουπ 
κάτω των 16 ατόµων η 4η µέρα γίνεται µε µετρό). 
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3η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ: ΒΟΡΕΙΟ 
ΜΑΝΧΑΤΑΝ| ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ 
Αναχωρούµε σήµερα για την ξενάγησή µαç και ξεκινάµε από 
την πλατεία µε το άγαλµα του Χριστόφορου Κολόµβου και το 
Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότηµα κτιρίων που στεγάζουν 
καλλιτεχνικούç οργανισµούç, όπωç τη Φιλαρµονική τηç Νέαç 
Υόρκηç, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φηµισµένο Σχολείο 
Τεχνών Julliard, όπου έχουν εµφανιστεί αµέτρητοι καλλιτέχνεç 
παγκοσµίου φήµηç, µεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία 
Κάλλαç. Ακριβώç δίπλα βρίσκεται η Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα µεγαλύτερα 
ονόµατα τηç σύγχρονηç ιστορίαç. Συνεχίζουµε προç το Cen- 
tral Park, τον σηµαντικότερο πνεύµονα πρασίνου τηç 
αµερικανικήç µεγαλούποληç, που θα σαç δώσει την ευκαιρία 
να αποδράσετε σ’ έναν µικρό φυσικό παράδεισο µε τεχνητέç 
λίµνεç, περιποιηµένουç χώρουç πικ νικ, παιδικέç χαρέç, 
γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. Στην δυτική πλευρά 
του πάρκου βλέπουµε το επιβλητικό αναγεννησιακήç 
αρχιτεκτονικήç Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα 
πανάκριβα διαµερίσµατα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνεç, 
εφοπλιστέç κ.ά. - εδώ διέµενε και το αδικοχαµένο “Σκαθάρι” 
Τζον Λένον. Στη συνέχεια θα δούµε το Πανεπιστήµιο Colum- 
bia - µε δυο λόγια, τον µεγαλοπρεπέστερο “ναό” των 
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσµου. Ό,τι έχει παραχθεί από 
την ανθρώπινη σκέψη ανά τουç αιώνεç για το πώç πρέπει να 
ζει, να συµπεριφέρεται, να µορφώνεται, να διοικεί και να 
διοικείται µια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυµα ωç 
επιστήµη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τµήµατα και κυρίωç 
αυτά τηç ιστορίαç, των πολιτικών επιστηµών, τηç ψυχολογίαç 
και τηç κοινωνιολογίαç, είναι ιδιαιτέρωç αξιόλογα. Ειδικά για 
την ιστορία τηç τέχνηç, πουθενά στον κόσµο δεν µπορεί να 
δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουµε µε το µνηµείο του 
στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη 
Πρόεδροç των Η.Π.Α. µε ποσοστό 52.7%, τον ποταµό Hudson 
και το Χάρλεµ µε το περίφηµο Apollo Theatre. Η φυσιογνωµία 
τηç περιοχήç που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το 
µεγαλύτερο γκέτο των µαύρων τηç Νέαç Υόρκηç, έχει 
αναµφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωµένα κτίρια µέσα 
στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνεç οικογένειεç, έχουν τα 
τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από µοντέρνεç 
κατασκευέç, ενώ οι κάδοι µε τα φλεγόµενα σκουπίδια γύρω 
από τουç οποίουç συγκεντρώνονταν οι άποροι για να 
ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεµ αποτελεί πλέον 
προορισµό πολλών γκουρµέ καλοφαγάδων τηç αµερικανικήç 
µεγαλούποληç, καθώç παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν 

 



εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουµε προç την ξακουστή 5η 
Λεωφόρο µε το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνηç, τον Πύργο Trump, του πολυεκατοµµυριούχου 
και Πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, όλουç τουç 
Ευρωπαϊκούç οίκουç µόδαç και πολλά λαµπερά 
κοσµηµατοπωλεία, όπωç Cartier, Bulgari κ.ά. Ακολουθεί η 
ξενάγησή µαç στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνηç (Metropoli- 
tan Museum of Art, γνωστό και ωç “MΕΤ”) - ένα από τα 
µεγαλύτερα και σηµαντικότερα µουσεία τέχνηç στον κόσµο. 
Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογέç του περιλαµβάνουν 
περισσότερα από δύο εκατοµµύρια έργα τέχνηç µε 
ξεχωριστούç τοµείç Ελληνορωµαϊκήç, Μεσαιωνικήç, 
Ισλαµικήç, Ασιατικήç και σύγχρονηç τέχνηç, καθώç και 
φωτογραφιών, µουσικών οργάνων ενδυµάτων, όπλων και 
πανοπλιών. Προχωράµε προç το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα 
συγκρότηµα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά 
συγκροτήµατα του είδουç του στον κόσµο, µε καταστήµατα, 
εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τουç ουρανοξύστεç, 
το Παρατηρητήριο µε την εκπληκτική θέα, που ονοµάζεται Top 
of the Rock. Ολοκληρώνουµε την ξενάγησή µαç στην 
Μπρόντγουεϊ, την “καρδιά” των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι 
µια µεγάλη λεωφόροç που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει 
δανείσει το όνοµά τηç σε πολλέç θεαµατικέç µουσικέç 
παραγωγέç. Για το βράδυ µπορείτε να ακολουθήστε τιç 
προτάσειç του ξεναγού. 

4η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ: 
ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Περιήγηση σε γνωστέç γειτονιέç του Μανχάταν που έχουν το 
δικό τουç χρώµα και κουλτούρα, όπωç το Γκρίνουιτç Βίλατζ 
µεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη 
γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεµάτη γκαλερί, µπουτίκ και 
εστιατόρια. Φθάνουµε στην “Μικρή Ιταλία” µε πολλά Ιταλικά 
εστιατόρια και καταστήµατα, που θα σαç θυµίσει σκηνέç από 
την ταινία &quot;Ο Νονόç&quot;. Προχωρούµε προç την 
Τσάιναταουν, µία από τιç µεγαλύτερεç περιοχέç Ασιατών που 
ζουν εκτόç Ασίαç, διάσηµη για τα οικονοµικά εστιατόρια, 
παντοπωλεία και  καταστήµατα έθνικ  ειδών   δώρων. 
Συνεχίζονταç προç το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower 
Manhattan), θα δούµε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία 
λειτουργεί ωç καρδιά των µεγάλων επιχειρήσεων και είναι η 
έδρα του Χρηµατιστηρίου τηç Νέαç Υόρκηç και του Federal 
Hall. Πιο νότια βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο “Σηµείο 
Μηδέν” υψώνεται σήµερα o ουρανοξύστηç “One World Trade 
Center” το ψηλότερο κτίριο τηç Νέαç Υόρκηç. Στον χώρο έχει 
επίσηç ανεγερθεί το συγκρότηµα “National September 11th 
Memorial and Museum” που περιλαµβάνει ένα υπόγειο 
µουσείο και δύο πισίνεç-µνηµεία. Στο υπόγειο µουσείο 
φιλοξενούνται εκθέµατα των θυµάτων τηç 11ηç Σεπτεµβρίου, 
ενώ στο σηµείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυµοι Πύργοι έχουν 
κατασκευαστεί δύο πισίνεç-δεξαµενέç, µε χαραγµένα τα 
ονόµατα των 2.983 θυµάτων που σκοτώθηκαν την ηµέρα 
εκείνη. Στη συνέχεια θα δούµε το Χάι Λάιν (The High Line), 
ένα µακρόστενο   πάρκο  εγκατεστηµένο πάνω  σε 
εγκαταλελειµµένεç    υπερυψωµένεç    γραµµέç   τραίνου. 
Συνεχίζουµε µε την νέα γειτονιά, την Hudson Yards. Η Hudson 
Yards είναι η µεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην 
ιστορία των ΗΠΑ και η µεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη 
Νέα Υόρκη µετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει 
το &quot;Vessel&quot;. Απλωµένη σε 14 στρέµµατα, η Hudson 
Yards περιλαµβάνει κήπουç, άλση, δεκάδεç εµπορικά και 
υπερπολυτελή καταστήµατα, εστιατόρια διασήµων σεφ κλπ. 
Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίωç 
εµπορική και οικονοµική περιοχή, αλλά περιλαµβάνει µερικά 
ωραία  εστιατόρια    και µπιστρό.   H ξενάγηση µαç 
ολοκληρώνεται µε µια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα 
θαυµάσουµε και θα φωτογραφίσουµε τιç αναπαλαιωµένεç 
προβλήτεç, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχήç των 
µεταναστών παλαιότερα - το Άγαλµα τηç Ελευθερίαç, καθώç 
και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σηµείο τηç 
κρουαζιέραç θα απολαµβάνουµε  µοναδική  θέα στο 
Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουµε δίπλα από το 
Governor’ s Island και το Μπρούκλιν. 

5η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, WOODBURY COMMONS OUTLETS 

Σήµερα σαç προτείνουµε να περάσετε την ηµέρα σαç στο 
Woodbury Commons, έναν “παράδεισο” καταστηµάτων, µόλιç 
1,15΄ από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium Out- 
lets διαθέτει πάνω από 220 µπουτίκ και καταστήµατα, που 
προσφέρουν  τη  µεγαλύτερη   συλλογή  των  καλύτερων 
σχεδιαστών και εµπορικών  σηµάτων στον κόσµο, µε 
προσφορέç που κυµαίνονται από 20% έωç και 70%. Μερικά 
από τα καταστήµατα είναι: Adidas, Banana Republic Factory 
Store,  Barneys  New  York  Outlet,  Burberry,  Coach,  Dolce 
&amp; Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, 
Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory 
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory 
Store,  Salvatore  Ferragamo,  Tommy  Hilfiger,  Timberland, 
Versace. Επίσηç, θα µπορέσετε να χαλαρώσετε σε µια ποικιλία 
από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουµε βόλτα 
στην Tribeca και κυρίωç στο Soho - πολλοί ενδηµούντεç 
καλλιτέχνεç,   συγγραφείç και διανοούµενοι έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τουç (και τιç γκαλερί τουç) στιç µεγάλεç 
φίρµεç και στην πολυκοσµία. Το βράδυ το East, το West και το 
Greenwich Village είναι από τιç γειτονιέç που καταγράφονται 
στουç οδηγούç ωç must - ειδικά για τη νυχτερινή τουç ζωή. 
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6η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC 
Για σήµερα σαç προτείνουµε µια ολοήµερη εκδροµή στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωµένων Πολιτειών τηç 
Αµερικήç. Το επίθεµα D.C. προέρχεται από την φράση "District of Columbia", που σηµαίνει Περιφέρεια τηç Κολούµπια - την 
οµοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται µε την πόλη τηç Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνοµά τηç από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, 
τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών. Είναι η έδρα τηç κυβέρνησηç των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκόç Οίκοç, το  
Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσηç, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείεç ξένων κρατών καθώç και τα κεντρικά γραφεία 
διεθνών οργανισµών, όπωç η Παγκόσµια Τράπεζα και το Διεθνέç Νοµισµατικό Ταµείο. Κτισµένη στιç όχθεç του ποταµού  
Πότοµακ, µεταξύ των πολιτειών τηç Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από µόνη τηç µια πολιτεία τηç 
αµερικανικήç επικράτειαç (την πολιτεία Κολούµπια) και είναι προικισµένη µε µεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά µνηµεία τηç 
ιστορίαç των Ηνωµένων Πολιτειών, πολυάριθµα πάρκα µε δεντροστοιχίεç, µουσεία, πλατείεç και ευθυγραµµισµένεç  
λεωφόρουç. Πέραν τηç ιστορικήç τηç αξίαç, είναι µία από τιç οµορφότερεç πόλειç των ΗΠΑ. Καθαρόç αέραç, επιβλητικά 
µνηµεία, περιποιηµένοι κήποι - µια τέλεια δοµηµένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνουç. Βλέπουµε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, 
το Κοιµητήριο του Άρλινγκτον µε τα µνήµατα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεµόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο τηç πόληç 
υπάρχουν δείγµατα αξιόλογηç αρχιτεκτονικήç, καθώç και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι 
προτιµήσετε να παραµείνετε στη Νέα Υόρκη, σαç προτείνουµε να επισκεφθείτε το υπέροχο µουσείο "Solomon R. Guggenheim",  
που διαθέτει µια µόνιµη συλλογή µε περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονηç τέχνηç. Επίσηç το "Museum of Modern Art"  
(MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" τηç µοντέρναç τέχνηç και φιλοξενεί µία από τιç πιο πλούσιεç συλλογέç έργων διάσηµων 
καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσµα τηç µοντέρναç τέχνηç. Άλλεç προτάσειç περιλαµβάνουν την επιβλητική και µεγαλοπρεπή 
Δηµόσια Βιβλιοθήκη τηç Νέαç Υόρκηç και τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Grand Central που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήµα  
κατατεθέν τηç πόληç και είναι αξιοσηµείωτοç ο ευρηµατικόç τρόποç που διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των 
πεζών και των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυµµένο µε γρανίτη και µάρµαρο 

7η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΒΟΣΤΟΝΗ 
Σαç προτείνουµε µια ολοήµερη εκδροµή σε µία από τιç αρχαιότερεç πόλειç των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από 
τουç Άγγλουç και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σηµαντικά γεγονότα τηç Αµερικανικήç Επανάστασηç. Μετά την 
ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σηµαντικό λιµάνι, καθώç και ένα παγκόσµιο κέντρο για την 
εκπαίδευση και τον πολιτισµό. Θα επισκεφθούµε Πανεπιστήµια διεθνούç φήµηç, όπωç το Harvard και το MIT, θα δούµε τον 
πύργο Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουµε από το Symphony Hall, έδρα τηç Συµφωνικήç Ορχήστραç τηç  
Βοστόνηç κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα "The Walking City", αφού, συγκριτικά µε τον υπόλοιπο κόσµο, η  
µετακίνηση µε τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή. 

8η 9η ΗMέρα | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ηµέρα ελεύθερη, καθώç η πτήση µαç είναι το βράδυ. Οι επιλογέç σαç πολλέç. Σαç προτείνουµε να κάνετε βόλτεç στιç  
παρακάτω γειτονιέç του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα τηç πόληç: Το West Village: η γειτονιά αυτή µε τουç 
πλακόστρωτουç δρόµουç και τα δέντρα έχει παραµείνει αλώβητη από τον 19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για 
να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τιç λίγεç περιοχέç του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωµένη δοµή. Στα 
highlights τηç περιοχήç είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίαç όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae 
West, τα µαγαζιά τηç Bleecker St και Commerce St (του πιο όµορφου τετραγώνου τηç Νέαç Υόρκηç), ενώ οι fan του Sex and 
the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού τηç Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγµατικότητα στο West Village, 
παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι µένει στην Upper East Side. Το Soho, µε αυθεντικότητα και χαρακτήρα ωç γειτονιά µε πολλά 
µαγαζιά και καφέ. Τη Δηµόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόµενη µεταξύ 40ηç και 42ηç οδού, η New York Public 
Library είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas 
Crown Affair, Spider-Man, The Day After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτέç! Αξίζει! 
Επίσηç για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο τηç Νέαç Υόρκηç. Άνοιξε τιç  
πύλεç του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε µεσαιωνικά µοναστήρια. Το µουσείο είναι αφοσιωµένο στην τέχνη και 
την αρχιτεκτονική τηç Μεσαιωνικήç Ευρώπηç µε περίπου 2000 έργα τέχνηç, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο µέχρι τον 15 
ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγµατικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο τηç πόληç. Μεταφορά  
στο αεροδρόµιο και πτήση για την Θεσσαλονίκη µέσω ενδιάµεσου σταθµού, όπου φθάνουµε την επόµενη µέρα. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

9 Ηµέρες | 7 ∆ιανυκτερεύσεις 

 

 
Αναχώρηση 

Ξενοδοχείο 
Τοποθεσία 

 

 
Non 

Τιµή σε 
δίκλινο 

Ref / Κανονική Τιµή 

Τιµήπαιδιού έως 
12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 

Non Ref / Κανονική Τιµή 

Τιµή σε 
τρίκλινο 

Non Ref / Κανονική Τιµή 

Tιµή σε 
µονόκλινο 

Non Ref / Κανονική Τιµή 

 

20/12 

 
Marriott Marquis 

Times Square 

 
2215€/2285€ 

 
1815€/1885€ 

 
2.065€/2135€ 

 
3305€/3375€ 

 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

   

1.Turkish 1882 20.12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 09.20-11.45 

2.Turkish 1 20.12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (JFK) 15.20-18.25 
3.Turkish 12 27.12 (JFK)ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 23.45-17.15 

4.Turkish 1893 28.12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.30-20.50 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

¬ Αεροπορικά εισιτήρια µε την Turkish Airlines για Νέα Υόρκη 
¬ ∆ύο (2) αποσκευές κατ’ άτοµο 
¬ ∆ιαµονή στο Κεντρικότατο Ξενοδοχείο Marriott Marquis 4*sup. 
χωρίς πρωινό 

¬ Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes) 
¬ Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις µε Ελληνόφωνο ξεναγό 
¬ Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Βόρειο Μανχάταν 
¬ Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Νότιο Μανχάταν 
¬ ∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας, Νησί 
Ellis κλπ. 

¬ Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
¬ ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο µουσείο Μετροπόλιταν µε Ξενάγηση!!! 
¬ Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο στην Αµερική 
¬ Έµπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός 
¬ 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy’ s 
¬ Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ’ άτοµο στο ξενοδοχείο σας στη 
Νέα Υόρκη & αποθήκευσης την τελευταία µέρα 

¬ Ταξιδιωτικός φάκελος µε χρήσιµες πληροφορίες 
¬ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
¬ ∆ικαίωµα συµµέτοχης στις προαιρετικές εκδροµές στη Ουάσιγκτον, 
Βοστόνη και Εκπτωτικό χωριό Woodbury Common 

¬ ∆ικαίωµα Συµµέτοχης για Ρεβεγιόν 24/12 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
¬ Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι, Πρόγραµµα απαλλαγής από βίζα 
(ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδικήατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση 
Covid-19 (Συνολικά: 530 €) 
¬ Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήµατα (ΟΧΙ 
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα στην Νέα 
Υόρκη. 

¬ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Όλες οι τιµές είναι κατά άτοµο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί µε βάση τις 
ισχύουσες ισότιµες/τιµές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. Οι 
αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία που αναγράφονται είναι τα συνήθη 
συνεργαζόµενα και οριστικοποιούνται 16 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 
2. Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του δωµατίου. 

3. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA: Το κόστος περιλαµβάνει τους φόρους 
αεροδροµίων, επίναυλο καυσίµων, τοπικούς φόρους διαµονής, ειδική 
ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA. 
4. ΦΙΛΟ∆ΩΡΗΜΑΤΑ: Το κόστος περιλαµβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα 
ανά επιβάτη και είναι υποχρεωτικά. Καλύπτουν 
αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήµατα οδηγών κτλ. και εισόδους εκεί που 
αναφέρονται στα αναλυτικά προγράµµατα. ∆ΕΝ 
καλύπτουν φιλοδώρηµα Αρχηγού/Ξεναγού. 

5. Για τα Ελληνικά διαβατήρια για την είσοδο στις ΗΠΑ &amp; Καναδά είναι 
απαραίτητη η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραµµα 
Απαλλαγής από Βίζα). Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα 
στο Γραφείο μας για έλεγχο 
προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA. Σε περίπτωση που έχετε ταξιδέψει 
σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥ∆ΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ, 
ΥΕΜΕΝΗ &amp; ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ µετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε 
Βίζα για τις ΗΠΑ. 
6. Η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
καλύτερη έκβασή του, χωρίς παραλείψεις. 
7. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωµάτιο αποτελείται από δύο 
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Η ∆ΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ 

Το New York Marriott Marquis βρίσκεται ακριβώς πάνω στην πλατεία Times 
Square , στην περιοχή των Θεάτρων και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και επιλογές 
για φαγητό στις εγκαταστάσεις του. Ο συναυλιακός χώρος Radio City Music Hall 
και το Rockefeller Center απέχουν 805 µέτρα από το ξενοδοχείο αυτό.Τα 
δωµάτια διαθέτουν επώνυµα κλινοσκεπάσµατα, µαρµάρινα µπάνια, τηλεοράσεις 
επίπεδης οθόνης µε εφαρµογή Netflix, ραδιόφωνα, ρολόγια iPod, τηλέφωνα, 
παροχές για τσάι/καφέ, θυρίδα ασφαλείας και σίδερο µε σιδερώστρα.Το New 
York Marriott Marquis περιλαµβάνει συνεδριακό χώρο, αίθουσα χορού Broad- 
way 2,69 τετραγωνικών µέτρων, 3 εστιατόρια, lounge µε πανοραµική θέα στην 
Times Square και βεράντες. Στις ανέσεις του καταλύµατος συγκαταλέγονται: 
lounge θυρωρείου, βεστιάριο, θυρίδα ασφαλείας, µηχάνηµα ανάληψης 
µετρητών, Wi-Fi, καταστήµατα αναµνηστικών κλπ. 

 

WE ENSURES 
¬ Αεροπορικά εισιτήρια µε την Turkish Airlines για Νέα Υόρκη 
¬ ∆ύο (2) αποσκευές κατ’ άτοµο 
¬ ∆ιαµονή στο Κεντρικότατο Ξενοδοχείο Marriott Marquis 4*sup. χωρίς πρωινό 
¬ Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes) 
¬ Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις µε έµπειρους και εξειδικευµένους 
Ελληνόφωνους ξεναγούς 
¬ Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Βόρειο Μανχάταν 
¬ Ελληνόφωνη Ξενάγηση µε πούλµαν στο Νότιο Μανχάταν 
¬ ∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. 
¬ Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
¬ ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο µουσείο Μετροπόλιταν µε Ξενάγηση!!! 
¬ Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο/ξενοδοχείο στην Αµερική 
¬ Έµπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός 
¬ 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy’ s 
¬ Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ’ άτοµο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη 
&amp; αποθήκευσης την τελευταία µέρα 
¬ Ταξιδιωτικός φάκελος µε χρήσιµες πληροφορίες 

¬ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

WE SUGGESTS 
¬ Βόλτα µε ελικόπτερο 
¬ Dinner Cruise την παραµονή των Χριστουγέννων 
¬ Επίσκεψη στο Woodbury Commons Outlet για τα ψώνια σας σε εξαιρετικές τιµές 
¬ Ολοήµερη εκδροµή στην Ουάσινγκτον 

¬ Ολοήµερη εκδροµή στην Βοστώνη 

HIGHLIGHT 
MILWAUKEE BUCKS VS BROOKLYN NETS 

 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝ
Α ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ) 

 

ΤΙΜΗ: 92€ 

 

23.12 
19.30 


