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                                                                                                              Manhattan - New York 
 
 
Διάρκεια ταξιδιού: 8, 10 μέρες 
Κόστος κατ΄ άτομο:                   8 μέρες                                8 μέρες 
Αναχωρήσεις:                        21, 22, 23/12                             21, 22, 23, 29/12 
Ξενοδοχεία:              The Lexington by Marriott 4*      Ν.Υ. Marriott East Side 4* 
Δίκλινο δωμάτιο:                        1.179€                                           1.259€   
Επιβ. Μονόκλινου:                        590€                                               590€                                                  
 
 
Κόστος κατ΄ άτομο:                  10 μέρες 
Αναχωρήσεις:                              24/12 
Ξενοδοχεία:                   Ν.Υ. Marriott East Side 4*  
Δίκλινο δωμάτιο:                        1.439€   
Επιβ. Μονόκλινου:                        890€                                                  
 
 
 
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 



 

 
Ταξίδι, στο Άγαλμα της Ελευθερίας  
 
Civilization 
 
Πτήση για τη Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη Νέα Υόρκη με 
τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες που συνεργάζεται το γραφείο μας. Πτήση στο 
όνειρο, τη θρυλική «New York - New York», την πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι 
γνωρίζουμε από τις ταινίες στο σινεμά, την πόλη που συνδύασε το όνομά της με «το 
όνειρο» και την φαντασία του μοντέρνου ανθρώπου. Μετά την άφιξη μας, θα 
μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν, όπου το 
γραφείο μας έχει μεριμνήσει, για τη δική σας άνεση, αχθοφόροι να μεταφέρουν τις 
αποσκευές στα δωμάτια σας. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα, ανάλογα την 
ώρα άφιξης, θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη 
γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη. 

2η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν - Επίσκεψη στο  
μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα για τα 
οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του σημαντικότερου εξερευνητή, του 
Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο 
μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε από το Λίνκολν 
Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπερα, ιδανικός χώρος 
για τους λάτρεις της κλασσικής μουσικής. Το Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο 
δημοφιλή πάρκα του κόσμου, το μέρος όπου χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και 
περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Γεμάτο από γραφικές λίμνες, υπέροχα 
σιντριβάνια, το παγκάκι των ψιθύρων, τον κήπο στου Σαίξπηρ και τον μικρό αλλά 
γεμάτο ζωή ζωολογικό κήπο. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού Γκραντ και 
το Πανεπιστήμιο Columbia, το σημαντικότερο πανεπιστήμιο θεωρητικών επιστημών 
της Νέας Υόρκης, στην είσοδο του οποίου γίνεται μνεία σε αρχαίους έλληνες 
φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο παρελθόν ως η Μέκκα 
των αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη σκηνή 
του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ αλλά και ο Michael Jackson.  
Η ξενάγηση συνεχίζεται με την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων 
μόδας και το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του 
κόσμου που ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια, ορόσημο της πόλης, το οποίο 
φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top of the Rock». Θα καταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέρ 
την πιο πολυσύχναστη και φωτογραφημένη πλατεία του Μανχάταν, όπου 
εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν κάθε χρόνο τους φωταγωγημένους 
ουρανοξύστες με τις πολύχρωμες πινακίδες «neon» που κάνουν πραγματικά τη 
νύχτα μέρα. Εκεί βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας 
όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον 
κόσμο. Στην συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψη μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
(με εισιτήριο εισόδου μόλις 1$), ενδείκνυται για τους μικρούς μας φίλους και όχι 
μόνο. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο του είδους του στον κόσμο, διαθέτει  
 



 
 
περισσότερα από 36 εκατομμύρια εκθέματα και 45 μόνιμες εκθέσεις, οι πιο  
αξιόλογες από τις οποίες είναι η έκθεση με τους Δεινοσαύρους και τα 
απολιθώματα, η οποία είναι και η πιο διάσημη, η αίθουσα με τους μετεωρίτες,  
και η αίθουσα με την ωκεάνια ζωή. 
Για το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες 
παραστάσεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνοντας έτσι με  
τον καλύτερο τρόπο την σημερινή σας μέρα σας στη Νέα Υόρκη, (το γραφείο μας 
πραγματοποιεί προ-κρατήσεις με σημαντικές εκπτώσεις από τις επίσημες τιμές). 

3η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση Νότιου Μανχάταν, αγορά Chelsea 
Market, κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας και Χριστουγεννιάτικο 
χωριό  
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της 
πόλης, στην οποία θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας 
από τις προβλήτες του ανατολικού Μανχάτταν και με θέα την κρεμαστή γέφυρα του 
Μπρούκλιν. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του 
οργανισμού ο οποίος έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης, επίσης 
μελετά τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, υποβάλλει μελέτες που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, φυσικούς πόρους κ.λπ. Κατόπιν θα κάνουμε στάση στο 
Σταθμό Γκραντ Σέντραλ ο οποίος αποτελεί πύλη και σύμβολο της πόλης, όπου 
τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από την μεγαλοπρεπή 
κεντρική αίθουσα. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς Βίλατζ το οποίο αγαπήθηκε από 
καλλιτέχνες και συγγραφείς, σημείο αναφοράς η Washington square και το 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U). Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ, το Σόχο που 
είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας, η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο 
από τις πιο ζωντανές συνοικίες της πολης όπου γίνεται αισθήτη η πολυπολιτισμική 
ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ, το κέντρο της 
παγκόσμιας οικονομίας με στάση για φωτογραφίες με το χάλκινο γλυπτό ταύρο 
(Charging Bull). Αμέσως μετά συναντάμε το Σημείο Μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί 
ένα μνημείο θυμίζοντας σε όλους την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ δίπλα σε αυτό 
βρίσκεται το νέο Οικονομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade Center.  
Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο νέος πολυσυζητημένος Σταθμός, κατασκευής 
Καλατράβα, γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσμα με κυρίαρχο 
το λευκό χρώμα, το οποίο εντυπωσιάζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και 
μάλιστα θεωρείται ως ο ακριβότερος σταθμός στον κόσμο, με κόστος 4 δις δολάρια. 
Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφημη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα 
διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε περίφημα 
εδέσματα. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα γύρω από το νησί 
του Μανχάταν, όπου μπορούμε να δούμε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της 
Ελευθερίας που δεσπόζει στην είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και τη μεγάλη 
γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα περάσουμε κάτω από τις διάφορες μικρές και 
μεγαλύτερες παλαιές και νεότερες γέφυρες και πάνω από τα πολλά τούνελ που 
συνδέουν το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και τη διπλανή Πολιτεία του Νew 
Jersey. Έτσι θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή ευκαιρία να φωτογραφήσουμε από 
μακριά το εντυπωσιακό Μανχάταν με τους ουρανοξύστες. Μετά το πέρας της 
κρουαζιέρας μεταφερόμαστε με πούλμαν στο Christmas Village του παρκου Bryant.  



 
 
Θα περιπλανηθούμε στα μικρά χριστουγεννιάτικα κιόσκια, δοκιμάζοντας εξαιρετικό 
φαγητό του δρόμου, αγοράζοντας σουβενίρ της εποχής και απολαμβάνοντας 
κάποιο μουσικό γεγονός. Ο πιο ευχάριστος τρόπος να κλείσουμε την ημέρα μας  
στη στολισμένη πόλη. 

4η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan, σημεία 
“Sex and the City” & “Φιλαράκια” και στην γέφυρα του Brooklyn 
Σήμερα με το πούλμαν θα ακολουθήσουμε τα βήματα των βασικών πρωταγωνι- 
στριών της διάσημης σειράς Sex and the City, Carrie, Samantha, Charlotte και 
Miranda. Πέρα από την 5η λεωφόρο που οι 4 φίλες περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου τους ψωνίζοντας, θα επισκεφθούμε συγκεκριμένα το Magnolia Bakery 
όπου η διάσημη παρέα συνήθιζε να απολαμβάνει τα διάσημα cupcakes, αλλά και  
το σπίτι της Carrie όπου γινόντουσαν τα γυρίσματα της γνωστής σειράς. Ταυτόχρονα 
συνεχίζοντας την βόλτα μας στο West Village, θα επισκεφθούμε το κτίριο  που 
γινόντουσαν τα γυρίσματα της σειράς που γνώρισε τεράστια επιτυχία και στην 
Ελλάδα, “Τα φιλαράκια” ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη βόλτα μας. 
Στην συνέχεια με τον ξεναγό μας θα μεταφερθούμε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, 
η οποία είναι μια από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(1883) και συνδέει τους δήμους της Νέας Υόρκης, Μανχάταν και Μπρούκλιν, 
περνώντας πάνω από τον ποταμό Ηστ Ρίβερ. Από τα εγκαίνια της κιόλας έχει 
αναδειχθεί σε σύμβολο της Νέας Υόρκης και ορίστηκε ένα Εθνικό Ιστορικό 
Ορόσημο το 1964 και Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο Πολιτικής Μηχανικής το 1972.  
Θα έχουμε την ευκαιρία να την περπατήσουμε και να βγάλουμε  τις πιο 
εντυπωσιακές φωτογραφίες.  
Ολοκληρώνουμε την ημέρα μας με την ξενάγηση σε ένα από τα διασημότερα και 
πλουσιότερα μουσεία στον κόσμο το Metropolitan Museum of Art, όπου είναι 
συγκεντρωμένα πολλά έργα ανεκτίμητης αξίας από κάθε πολιτισμό. Είναι το τρίτο 
σε επισκεψιμότητα μουσείο στον κόσμο, μετά το Λούβρο και το Βρετανικό μουσείο. 
Στις μόνιμες συλλογές του υπάρχουν έργα τέχνης από την κλασική αρχαιότητα, την 
αρχαία Αίγυπτο, βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης, έργα ζωγραφικής και γλυπτά από 
σχεδόν όλους τους κορυφαίους Ζωγράφους, μια εκτεταμένη συλλογή της 
αμερικανικής και της σύγχρονης τέχνης αλλά και εκτεταμένες συλλογές της 
Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας, και πάρα πολλά ακόμα. Σίγουρα μία μόνο ημέρα 
δεν αρκεί για να το εξερευνήσει κανείς ολόκληρο. Στην  ελληνόφωνη ξενάγηση μας, 
επιλέξαμε ο επίσημος ξεναγός του Μουσείου να μας παρουσιάσει κάποια από τα 
σημαντικότερα εκθέματα και να μας δώσει τις πληροφορίες που μόνο οι 
ειδικευμένοι γνώστες μπορούν, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πολύτιμο χρόνο. 
Καθώς το μουσείο είναι ανεξάντλητο μετά το πέρας της ξενάγησης μας, ο ξεναγός 
θα σας κατευθύνει με βάση τα ενδιαφέροντα σας να περιπλανηθείτε ακόμα 
περισσότερο στη μαγεία της Τέχνης για όσο ακόμα επιθυμείτε. Διαφορετικά, 
χαλαρώστε με μια βόλτα στο Σέντραλ Παρκ, το απέραντο πάρκο με τις όμορφες 
λίμνες κάνοντας μια βαρκάδα, δείτε τους σκίουρους που κυκλοφορούν ανενόχλητοι 
και τους νεοϋορκέζους που χαλαρώνουν στον ήλιο ή αθλούνται. Ο ιδανικότερος 
τρόπος για να περιηγηθείτε το πανέμορφο αυτό πάρκο, είναι να ενοικιάσετε  
ποδήλατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Όσοι δεν ακολουθήσουν την επίσκεψή μας, 
εναλλακτικά μπορούν να εκμεταλλευτούν την ημέρα στη στολισμένη Νέα Υόρκη, 
επισκεπτόμενοι το φημισμένο παγοδρόμιο και το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1


 
 
δέντρο της πόλης. Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση-εμπειρία, είναι να παρακολου- 
θήσετε από κοντά τους αγαπημένους σας παίχτες, σε έναν αγώνα του μαγικού 
κόσμου του NBA στο Madison Square Garden με εισιτήρια που έχει προκατημένα  
το γραφείο μας. Επιπλέον επισκεφθείτε ένα από τα διάσημα cocktail bar, 
εστιατόρια στο Meatpacking District ή στις κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, 
Tribecca. Επιλέξτε και bar που βρίσκονται στον υψηλότερο όροφο των κτιρίων,  
όπου προσφέρουν μαγευτική θέα του φωτισμένου Μανχάταν. Αν θέλετε να 
γνωρίσετε καλύτερα τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ο ξεναγός μας σας έχει έτοιμες 
προτάσεις με βάση τις δικές σας επιθυμίες. 

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Εκπτωτικό χωριό Woodbury Commons Outlets 
(προαιρετικά) 
Ελεύθερη μέρα. Είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, πλουσιότερο και 
πιο εντυπωσιακό, εμπορικό κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. Μόλις μια 
ώρα περίπου έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικείμενα του πόθου 
σε τιμές που δεν μπορείς να πιστέψεις. Διακόσια είκοσι και πλέον ονόματα της 
μόδας θα βρεθούν στη διάθεση σας. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό 
των Αμερικανών, επιλέγει το συγκεκριμένο μέρος για τις αγορές του. Γυναικεία 
καταστήματα όπως Michael Kors, Gucci, Guess, Dolce & Gabbana, Ugg, Tods καθώς 
και ανδρικά όπως Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Gap, Timberland, Brooks 
Brothers, J.Varvatos, Tommy Hilfiger και πολλά άλλα σε απίστευτη ποικιλία και σε 
τιμές έως και 4 φορές οικονομικότερα απ’ ότι στην Ελλάδα. Επίσης, θα σας 
βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς δε θα χρειαστεί να αφιερώσετε άλλο 
χρόνο για τα ψώνια σας στο Μανχάταν. Ο ξεναγός μας θα σας δώσει τις 
απαραίτητες συμβουλές ώστε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα, 
αξιοποιώντας κατάλληλα το χρόνο σας σύμφωνα με το αγοραστικό σας ενδιαφέρον. 
Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons Book αξίας 10$, για 
επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις καθώς και ένα χάρτη για να σημειώστε τα τοπ 
που σας ενδιαφέρουν. Αν πάλι τα ψώνια δεν είναι το φόρτε σας, προτείνουμε μια 
βόλτα στο Soho, στο Chelsea με την τοπική του αγορά και στο East village, όπου 
μέχρι το 1900 κατοικούσε η υψηλή κοινωνία, στη συνέχεια κατοικήθηκε από 
μετανάστες και από την δεκαετία του ‘50 και μετά η περιοχή έγινε η Μέκκα για την 
γενιά των Μπιτλς, τους χίπις και τους πανκ. Το East village μετατράπηκε σε ένα 
εργαστήριο πειραματισμού και νέων τάσεων.  

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Δώρο εκδρομή στην Ουάσιγκτον DC με 
ελληνόφωνο ξεναγό 
Για την εορταστική περίοδο, έχουμε επιλέξει να παρέχουμε δωρεάν στους 
ταξιδιώτες μας το μεγαλύτερο δώρο: Την ολοήμερη εκδρομή στη Ουάσιγκτον DC, 
την πόλη που επέλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας. Η Ουάσιγκτον 
είναι κάτι παραπάνω από μια απλή πρωτεύουσα κράτους, εκεί συνοψίζεται το χθες 
το σήμερα και το αύριο των Η.Π.Α. Είναι μια σύγχρονη αυτοκρατορική Ρώμη όπου 
πίσω από τις ερμητικά κλειστές πόρτες των αμερικανικών ανακτόρων (Λευκός 
Οίκος), λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Πλανήτη. Τρία είναι τα 
στοιχεία που καθορίζουν σήμερα την ταυτότητα της αμερικανικής μητρόπολης: η 
πολυφυλετική ανθρώπινη παρουσία, η υποδειγματική αστική οργάνωση και κυρίως 
οι ανοικτοί ορίζοντες. Στην Ουάσιγκτον δεν κυριαρχούν οι ουρανοξύστες εφόσον 
κανένα κτίριο δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει σε ύψος το Καπιτώλιο (μοναδική  
 



 
 
εξαίρεση αποτελεί το μνημείο του Οβελίσκου). Θα δούμε τα μνημεία των 
Αμερικανών προέδρων, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, αλλά και του Λίνκολν, μνημείο 
όπου είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε  
ως πρότυπο. Θα συναντήσουμε την πισίνα αντανάκλασης με τον διάσημο Οβελίσκο, 
την πλατεία Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο που θεωρείται η πιο διάσημη κατοικία 
ολόκληρου του πλανήτη. Εδώ η ισχυρή αστυνομική δύναμη είναι εμφανής από 
παντού και οι εικόνες ιδιαίτερα γνώριμες από τις ταινίες του Hollywood. Επίσης θα 
δούμε το Καπιτώλιο, την έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο 
με ύψος 88 μέτρα είναι το ψηλότερο κτίριο της πόλης και αποτελεί κέντρο της.  
Στην συνέχεια θα συναντήσουμε  το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσσου (κεντρικό κτίριο Thomas και δύο γειτονικά) που είναι η μεγαλύτερη  
και πλουσιότερη παγκοσμίως με αρκετές επιρροές από τον Έλληνικό πολιτισμό,  
την Εθνική Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων (σε ειδική προθήκη το 
Πρωτότυπο του Αμερικανικού Συντάγματος και της Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας), 
το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, το μεγαλύτερο συγκρότημα μουσείων στον κόσμο. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και διαστήματος, όπου θα 
θαυμάσετε σύγχρονα εκθέματα διαστημικών σκαφών που έγραψαν ιστορία. Ακόμα 
θα περάσουμε από τα σημαντικότερα Υπουργεία, Μουσεία, Τράπεζες, έδρες 
διεθνών οργανισμών, αλλά και ξενοδοχεία, θέατρα, τα κεντρικά γραφεία του FBI 
αλλά και τον πολύβουο σταθμό των τρένων, τον Union Station, το εσωτερικό του 
οποίου είναι εκπληκτικό, με πολλά καταστήματα και εστιατόρια. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (προαιρετικά)  
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα από τα μουσεία του 
Μανχάταν. Αρχικά το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MOMA), θεωρείται πως κατέχει 
σήμερα μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων μοντέρνας Τέχνης στον κόσμο, 
με έργα των σπουδαιότερων σύγχρονων καλλιτεχνών όπως του Πάμπλο Πικάσσο, 
του Ανρί Ματίς, του Βίνσεντ βαν Γκογκ, του Σεζάν, του Νταλί και του Τζάκσον Πόλοκ. 
Ακόμη το μουσείο Guggenheim, το εξωτερικό του οποίου αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα. Ιδανική μέρα και για 
shopping, μια επίσκεψη στα πολυκαταστήματα Bloomingdales, Saks Fifth Avenue, 
στο διάσημο κατάστημα σπορ ρούχων Abercrombie & Fitch καθώς και στο 
αντίστοιχο εκπτωτικό κατάστημα - το οποίο θα σας υποδείξει ο ξεναγός σας - ή 
συνδυάστε τα ψώνια σας στο Macy’s με μια επίσκεψη στο Empire State Building.  
Αν θέλετε να δείτε τη Νέα Υόρκη από ψηλά, υπάρχουν συνολικά 3 παρατηρητήρια 
στο Μανχάταν, το Empire State Building, το Top of the Rock και το One World 
Observatory. Ο ξεναγός μας θα σας υποδείξει ποιο έχει την ομορφότερη θέα και 
μικρότερη αναμονή. Μην ξεχάσετε να δοκιμάστε τουλάχιστον ένα από τα hot dog 
που θα βρείτε σε κάθε γωνιά της πόλης με τις χαρακτηριστικές ομπρελίτσες 
«NIKAS», ή κάποια από τις διάσημες καντίνες Halal Guys με  πολύ καλή ποιότητα 
street food. Επίσης, προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη Βοστόνη, την 
έδρα των διάσημων Πανεπιστημίων της Έρευνας και της Τεχνολογίας.  
Στην ελληνόφωνη ξενάγηση μας θα δούμε αξιοθέατα, όπως το Old State House,  
την εκκλησία Old North και άλλα που συνδέονται με την πρώιμη αμερικανική 
ιστορία. Ακόμη, θα δούμε το Government Center, την πλατεία Copley και τον πύργο 
Prudential και θα θαυμάσουμε τα κτίρια βικτωριανού ύφους.  
 



 
 
Θα περάσουμε και από το Symphony Hall με την πασίγνωστη Συμφωνική Ορχήστρα 
της Βοστόνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμια, 
το Harvard University και το MIT. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

8η μέρα: Νέα Υόρκη 
Ελεύθερη μέρα. Για σήμερα σας προτείνουμε μια βόλτα στο Greenwich Village ή να 
περιπλανηθείτε στα σοκάκια της Little Italy και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας 
έναν εσπρέσο ή μια λαχταριστή πίτσα φτιαγμένη με παραδοσιακή ιταλική συνταγή 
στην πρώτη πιτσαρία που άνοιξε στις ΗΠΑ - ρωτήστε τον ξεναγό σας -. Επισκεφθείτε 
την ιδιαίτερη συνοικία της China Town, περπατήστε την και ζήστε από κοντά τις 
εικόνες που έχετε ήδη αποκομίσει από την ξενάγησή μας. Για τους λάτρεις των 
γλυκών θα ενημερωθείτε για τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία, όπως κάποια που 
σερβίρουν σφηνάκι γάλατος με ποτήρι από μπισκότο ή και για το cronut που είναι 
ένα υπέροχο μοντέρνο γλυκό των Αμερικανών.  

9η - 10η μέρα: Ελληνική συνοικία της Αστόρια - Πτήση επιστροφής 
Εφοδιαζόμαστε με ενέργεια και όρεξη και ξεκινάμε το σημερινό μας περίπατο με 
τον Έλληνα ξεναγό μας με μετρό στην ελληνική συνοικία της Νέας Υόρκης, την 
Αστόρια. Εδώ που οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν προς αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έγραψαν τη δική τους 
ιστορία στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε με συγκίνηση τις επιχειρήσεις με τις ελληνικές 
πινακίδες, τους συνδέσμους των μεγάλων ελληνικών αθλητικών συλλόγων, την 
πλατεία Αθήνας, ενώ θα έχουμε χρόνο για ένα καφέ ή φαγητό στα μαγαζιά της 
περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Την τελευταία μας μέρα στη Νέα Υόρκη καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ, θα την 
αξιοποιήσετε για να δείτε κάτι παραπάνω. Είναι ευκαιρία να επισκεφθείτε με την 
άνεση σας τα σημεία που σας έκαναν την μεγαλύτερη εντύπωση. Να απολαύσετε  
το brunch σας επιλέγοντας κάποια από τις προτάσεις των έμπειρων ξεναγών μας 
και τέλος να πραγματοποιήσετε τα τελευταία σας ψώνια πριν την αναχώρηση σας 
από το Μανχάταν. Επίσης για τους λάτρεις των φωτογραφιών προτείνουμε να 
ντύσετε την ημέρα σας με μία πρωινή πτήση πάνω από το Μανχάταν με ελικόπτερο 
ή με την επίσκεψη σας στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds στο 
κέντρο της Times Square. Έτσι το ταξίδι σας θα ολοκληρωθεί με τις πιο όμορφες 
εικόνες. Πάντα έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να ξαναέρθουμε γιατί οι μέρες 
ποτέ δεν φθάνουν και σίγουρα κάτι ακόμη θα θέλουμε να δούμε. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο. Αφού περάσουμε τις διατυπώσεις και εφόσον υπάρχει ακόμη χρόνος 
για κάποια σύντομη βόλτα στα καταστήματα των duty free, αναχωρούμε για την 
έξοδο που μας οδηγεί στο αεροπλάνο και το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. 
Άφιξη στην πόλη από την οποία ξεκινήσαμε την επόμενη (10η) μέρα, με πλούσιες 
εμπειρίες από την πιο διάσημη Μεγαλούπολη, το «Μεγάλο Μήλο» και που πλέον 
γνωρίζουμε γιατί ονομάστηκε έτσι, το έπαθλο που όλοι θέλουν να πάρουν σαν 
αναγνώριση της επιτυχίας! 
 
* Το πρόγραμμα 8 ημερών δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη ημέρα με την προαιρετική   
   ολοήμερη εκδρομή στη Βοστώνη (7η ημέρα του ανωτέρω προγράμματος) και την 8η  
   ημέρα του ανωτέρω προγράμματος 
 
 



 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας με την Emirates και δικαίωμα δύο (2) 

αποσκευών ανα επιβάτη και μίας (1) χειραποσκευής 

 Οι διανυκτερεύσεις της επιλογής σας στα κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*,  
New York Marriott East Side  και The Lexington by Marriott  

 Δώρο ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσιγκτον με Έλληνα ξεναγό, (αξίας 160€ )! 

 Ξεναγήσεις & περιηγήσεις κάθε μέρα από τους εξειδικευμένους ξεναγούς  
       και συνοδούς μας 

 Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλλις) 

 Εισιτήριο εισόδου και ελληνόφωνη ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan  

 Περιήγηση στην ελληνική συνοικία της Αστόρια  

 Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν και στο Chelsea Market με πούλμαν 

 Επίσκεψη στις γειτονιές των διάσημων σειρών “Sex and the City” & “Φιλαράκια” 

 Επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Bryant Park Christmas Village 

 Επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας   

 Ελληνόφωνος ξεναγός & αρχηγός καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας  
       μαζί σας 

 Επιπλέον στη διαθεσή σας, δύο εξειδικευμένα στελέχη του γραφείου μας, 
για την βελτίωση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης σας στη Νέα Υόρκη,  
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας  

 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής  

 Δωρεάν Ίντερνετ και κλήσεις προς Ελλάδα 

 Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - Η.Π.Α. 

 Εκπτωτικές κάρτες στα πολυκατάστημα Macy’s & Woodbury(VIP Booklet)  

 Ταξιδιωτικά έντυπα 

 Φ.Π.Α  
 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), ειδική ταξιδιωτική 

ασφάλεια AIG (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, κλπ 495€) 

• Πρωινό (δυνατότητα επιλογής) 

• Εισιτήριο εισόδου στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας (κόστος μόνο 1$) 

• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά,  
στον ξεναγό της εκδρομής ($50 δολαρια) 

• Εισιτήρια μετρό  

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
 
*Πτήσεις με: Emirates 
 EK 209    ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ    17:25 - 21:30                                          
 EK 210    ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ    23:55 - 16:10*  
 
* Άφιξη στην Αθήνα την επόμενη μέρα                                          
 



 
 

Σημειώσεις: 
 Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα 

Απαλλαγής από Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε 
περίπτωση που έχετε επισκεφτεί κάποια εκ των χωρών Συρία, Σουδάν, Ιράκ, 
Ιράν, Λιβύη, Υεμένη ή Σομαλία από 01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί 
διαφορετική διαδικασία για αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε 
να αναλάβουμε εφόσον επιθυμείτε.  

 Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις 
δραστηριότητες σε ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του 
προγράμματος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς 
καμία αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 

 

Επίσης:  
 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων στις παραστάσεις Broadway και σε 
       κορυφαίο Jazz Bar του Μανχάταν 

 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για τον εορταστικό αγώνα του NBA  
       στις 25/12 ανάμεσα στους New York Knicks και στον Αντετοκούνμπο 

 Δυνατότητα προκράτησης θέσεων σε κορυφαία εστιατόρια του Μανχάταν 

 Εξασφάλιση συμμετοχής στο φημισμένο εορταστικό ρεβεγιόν(*) του γραφείου 
       μας σε VIP εστιατόριο του Μανχάταν με εκπλήξεις και δώρα! 

 Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για όλα τα παρατηρητήρια & πτήση με 
ελικόπτερο! 

 

(*) Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
Ζήστε τη μοναδική εμπειρία του επιτυχημένου εορταστικού ρεβεγιόν  
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του γραφείου μας, σε ένα από τα καλύτερα  
VIP εστιατόρια της Νέας Υόρκης, με πλήρες μενού, απεριόριστο επιλεγμένο κρασί 
ετικέτας, μουσική και εκπλήξεις με δώρα. Μακριά από αναμονές, συνωστισμό, 
υπερβολικές τιμές και απογοήτευση της τελευταίας στιγμής. (δήλωση συμμετοχής 
με όλες τις πληροφορίες, κατόπιν κράτησης της εκδρομής). 
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή και η έγκριση ESTA 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 



 
 

 
Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 

 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 

mailto:info@travelway.gr
http://www.travelway.gr/

