Γηάξθεηα: 10 εκέξεο
ηελ πην νηθνλνκηθή αλαρώξεζε ηεο ρξνληάο , 22/11 !

ΝΔΑ ΤΟΡΚΗ - ΚΑΣ’ ΝΙΑΓΑΡΑ – ΣΟΡΟΝΣΟ – ΟΤΑΙΝΓΚΣΟΝ
ΒΑΛΣΙΜΟΡΗ - ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ

ΜΔ ΠΛΟΤΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΤΦΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΝΙΑΓΑΡΑ

Σα κνλαδηθά πξνλόκηα θαη ππεξεζίεο καο, κε κηα καηηά!



Ξελάγεζε βόξεηνπ
Μαλράηαλ



Ξελάγεζε λόηηνπ Μαλράηηαλ



Κξνπαδηέξα ζηνπο
Καηαξξάθηεο Νηαγάξα (όπνπ
δηαηίζεηαη)








Δπίζθεςε ζε Brookfield Place
θαη πεξηήγεζε ζε Highline,
δεκόζηα βηβιηνζήθε θαη ην
«Sex & the City»



Γηακνλή πάλσ ζηνπο
Καηαξξάθηεο κε πξσηλό κπνπθέ
θαη όρη ζε δηπιαλή πόιε



Δπίζθεςε ζηελ λέα ζπλνηθία
Hudson Yards θαη ζην γηγάληην
θπςεινεηδέο γιππηό The Vessel !

Κξνπαδηέξα ζην άγαικα ηεο
Διεπζεξίαο (Ellis Island)



Γηακνλή ζε επηιεγκέλα
θεληξηθόηαηα μελνδνρεία 4*



Κξάηεζε εηζηηεξίσλ Broadway κε
έθπησζε 30%-40%

Δθδξνκή ζην Τνξόλην κε
Έιιελα μελαγό

 Μεηαθνξέο κε πνιπηειέο

Πηήζεηο απεπζείαο κε
Emirates
Ταμηδησηηθόο νδεγόο θαη
ράξηεο

πνύικαλ




Δπίζθεςε ζε Φηιαδέιθεηα θαη
Βαιηηκόξε
Γπλαηόηεηα θξάηεζεο ζε
θνξπθαία εζηηαηόξηα

 Πξνθξαηεκέλεο ζέζεηο θαη

εηζηηήξηα γηα ην δηαζεκόηεξν Jazz
Bar ζηε Νέα Υόξθε

 Γηαζθάιηζε ηειηθήο ηηκήο
αλεμαξηήησο αξηζκνύ
ζπκκεηερόλησλ

 Έιιελαο έκπεηξνο μελαγόο,

εξειδικευμένος ζηην αναηολική
ακηή θαζεκεξηλά καδί ζαο

Γηακνλή εθεί πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη
ε απηφ ην πξφγξακκα, δηακέλνπκε ζε μελνδνρείν πάλσ ζηνπο Καηαξξάθηεο, εθεί δειαδή
πνπ ζπγθεληξψλεηαη φιν ην ελδηαθέξνλ θαη ε νκνξθηά ηεο εθδξνκήο, θαη φρη ζε θάπνηα
δηπιαλή πφιε. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ ζηνπο Καηαξξάθηεο είλαη νη
δηπιάζηεο απφ απηέο ζε άιιεο θνληηλέο πφιεηο. Έηζη, απνιακβάλνπκε ην ζέακα ησλ
Καηαξξαθηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο πνπ είλαη θαληαζκαγνξηθα
θσηηζκελνη, θαη φρη γηα 2-3 ψξεο βηαζηηθα. Δπίζεο, θαηά ηελ παξακνλή καο εθεη
απνιακβάλνπκε πξσηλν κπνπθέ θαζεκεξηλα, θαλνληαο ηελ εθδξνκή πιεξέζηεξε, εζησ θαη
ζε απηφ ην θνκκαηη ηεο.
Γηαηί νδηθώο κεηαμύ ηωλ πόιεωλ
Η εθδξνκή απηή καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπκε ηελ νκνξθηά νιφθιεξεο ηεο
Ακεξηθεο θαη ηνπ Καλαδα. Γηλνπκε ηδηαηηεξν βάξνο ζηηο δηαδξνκέο, κε ζπρλέο ζηάζεηο ζηα
σξαηφηεξα ζεκεία, θαζψο ν εκπεηξνο μελαγφο ζαο εμεγεη θαη αθεγεηηαη γηα ηελ θάζε
πεξηνρή μερσξηζηά. Μέζα απφ απηή ηελ παλεκνξθε πεξηήγεζε, γλσξίδνπκε απφ
παλεπηζηεκηνππνιεηο παγθνζκηνπ θεκεο, ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηεο Ακεξηθήο, κέρξη ηελ κέθθα ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο κνληέξλαο
δσήο. Όιν απηφ ην νδνηπνξηθν, ηαμηδεπνληαο παξαιιεια ζηνλ πνηακν νπζθεράλα κεζα
απφ θαηαπξάζηλα ηνπία. ην ηέινο ησλ δηαδξνκψλ, έρνπκε δηαλχζεη νθηψ πνιηηείεο θαη δχν
ρψξεο, έρνπκε εκπινπηίζεη ηελ εθδξνκή κε απίζηεπηεο εηθφλεο θαη παξαζηάζεηο,
ζπγθξίλνληαο ηε δσή ηεο επαξρίαο κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή πξσηεχνπζα.
Απνθεχγνπκε εζθεκκέλα ηελ αεξνπνξηθή κεηάβαζε, γηαηί ζα ραζνπκε ηελ επθαηξία λα
γλσξίζνπκε θαη λα ζαπκαζνπκε φια ηα παξαπάλσ. Δζηηάδνπκε ζηε θπζηθή νκνξθηα θαη φρη
ζηε γλσξηκία κε ηα αεξνδξφκηα. Όζν γηα ην ρξφλν, ζπλππνινγηδνπκε ην ρξφλν ηεο
δηαδξνκήο απφ θαη πξνο ηα αεξνδξφκηα, ηε δηάξθεηα πηήζεο, ηελ αλακνλή 2-3 ψξεο πξηλ
ηελ πηήζε ζηηο αίζνπζεο ησλ αεξνδξνκίσλ, ην επηπιένλ θνζηνο απνζθεπψλ, θαζψο θαη φια
εθείλα πνπ ηειηθα δελ καο γιπηψλνπλ πάξα κφλνλ πεξίπνπ 2 ψξεο, αιια καο ζηεξνχλ ην
πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο εθδξνκήο.
Έκπεηξνο Έιιελαο μελαγόο (όρη αξρεγόο), κε εηδηθή εμεηδίθεπζε ζηηο αλαηνιηθέο ΗΠΑ

Θεσξνχκε φηη ην θνκκάηη ηνπ μελαγνχ είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα δίλνπκε κεγαιχηεξε
βαξχηεηα ζηε δηνξγάλσζε κηαο εθδξνκήο. Ο μελαγφο, είλαη απηφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
επηηπρία ηεο εθδξνκήο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, φπσο επίζεο είλαη θαη απηφο πνπ κπνξεί
λα ηελ θαηαζηήζεη σο «απνηπρεκέλε», απφ έιιεηςε γλψζεσλ, θαηάξηηζεο θιπ. Γίλνληαο
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, νη μελαγνί καο πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο: Δίλαη επίζεκνη μελαγνί θαη φρη απιψο αξρεγνί, γλσξίδνπλ άξηζηα ην θνκκάηη
ησλ ΗΠΑ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη ζπλερψο ελεκεξψλνληαη γηα απηφ, θαζψο ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ ρξφλνπ δνπλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ ΗΠΑ. Οη μελαγνί καο ινηπφλ πξνζθέξνπλ
κηα κνλαδηθή θαη δηαθνξεηηθή εκπεηξία ζηνπο ηαμηδηψηεο, ελψ αξρεγνί πνπ επηζθέπηνληαη ην
κέξνο 2 θνξέο ην ρξφλν ζα πξνζέθεξαλ επηθαλεηαθέο ππεξεζίεο «ηνπξηζηψλ».
Οη ΗΠΑ θαη ηα θηινδωξήκαηα – αρζνθνξηθά
ηηο εθδξνκέο καο ζα παξαηεξήζεηε φηη ππάξρεη ε ζηήιε «θηινδσξήκαηα – αρζνθνξηθά».
Η ζπγθεθξηκέλε ρξέσζε, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο ΗΠΑ ινγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο,
αθνξά ζπλνιηθά ζηα θηινδσξήκαηα ησλ νδεγψλ ησλ νρεκάησλ πνχικαλ θαηά ηηο
κεηαθνξέο θαη ηηο πεξηεγήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζην ζχλνιν ησλ αρζνθφξσλ ησλ
μελνδνρείσλ πνπ δηακέλνπκε (δελ αθνξνχλ θηινδσξήκαηα γηα ηνπο μελαγνχο καο).
Θεσξνχκε ζσζηφηεξν λα ππάξρεη απηφο ν εηδηθφο δηαρσξηζκφο ζηνλ ηηκνθαηάινγν καο θαη
λα κελ πηνζεηήζνπκε ην «ηξηθ» ηεο ελζσκάησζεο απηήο ζηνπο θφξνπο αεξνδξνκίσλ.
Πξσηνχ ινηπφλ εληππσζηαζηείηε απφ πνιηηηθέο ηχπνπ «ρσξίο θηινδσξήκαηα», εμεηάζηε ηελ
ηειηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο.

Νέα Τόξθε: Ο νκθαιόο ηεο γεο, ε πόιε πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ. Η κεγαινύπνιε πνπ
έδσζε ην όλνκά ηεο ζην όλεηξν θαη ηελ ππεξβνιή. Γλσξίζηε ηε Νέα Υόξθε, ηελ πην
θσηνγξαθεκέλε πόιε ηνπ θόζκνπ, ηε ζξπιηθή πόιε ησλ ΗΠΑ. Αλαθαιύςηε ηελ
πξσηεύνπζα ηνπ θόζκνπ θαη εμεξεπλήζηε ηηο γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ. Έρεηε ζπλερώο ηελ
αίζζεζε όηη δεηηε ζε κία από ηηο ηαηλίεο πνπ έρεηε δεη ζην ζηλεκά. Θέαηξα, αγνξέο, κνπζεία,
ζεάκαηα πάζεο θύζεσο, θαθέ θαη εζηηαηόξηα, ηα πάληα ζπλσκνηνύλ γηα λα απνπιαλήζνπλ
αθόκε θαη ηνλ πην ζπληεξεηηθό επηζθέπηε ηεο.
Καηαξξάθηεο Νηαγάξα: Tν ζαύκα ηεο θύζεσο πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηηο δύν ρώξεο ΗΠΑ
θαη Καλαδά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί γηα ηηο επόκελεο γεληέο αλαιινίσην. Φηιηάδεο
ρξόληα πξηλ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο παγεηώλεο όπσο θαη νη κηθξέο θαη κεγάιεο ιίκλεο
κεηαμύ Καλαδά θαη ΗΠΑ. Τνπξίζηεο αιιά θαη νη λεόλπκθνη πνπ έξρνληαη από όιε ηελ
Ακεξηθή αιιά θαη όιν ηνλ θόζκν γηα ηνλ κήλα ηνπ κέιηηνο ζηε “Honey moon City”,
καγεύνληαη από απηό ην κνλαδηθό θαη καγηθό ζέακα, ηνλ ήρν αιιά θαη από ηηο ιεπηέο
ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ πνπ ζε ινύδνπλ όηαλ θπζάεη ν Άλεκνο θαη πνπ ζρεδόλ θάζε εκέξα
θηινμελνύλ ην νπξάλην ηόμν.
Οπάζηγθηνλ DC: H πόιε πνπ ηελ δηάιεμαλ λα είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα
εληππσζηάδεη κε ηελ κεγαιόπξεπε θαη ήξεκε δύλακή ηεο, δίπια ζηνλ πνηακό Πνηόκαθ θαη
ηνλ παξαπόηακό ηνπ Αλαθόζηηα. Όια ζα ζαο ελζνπζηάζνπλ, ην National Mall κε ηηο
αλνηθηέο εθδειώζεηο, νη ιίκλεο πνπ έγηλαλ εηδηθά γηα λα θαζξεθηίδνληαη ζ’ απηέο ηα
παλέκνξθα θηήξηα θαη ηα κλεκεία, ε πόιε πνπ δηάιεμε γηα πξσηεύνπζα ν Τδσξηδ
Οπάζηγθηνλ παξ’ όιν πνπ πνηέ δελ έδεζε ζ’ απηήλ.
Πξόγξακκα Δθδξνκήο
1ε εκέξα: Αζήλα – Νέα Τόξθε
πγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε κε ηηο θνξπθαίεο αεξνπνξηθέο
εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ην γξαθείν καο γηα ηε Νέα Τφξθε. Πηήζε ζην φλεηξν, ηε ζξπιηθή
«New York – New York», ηελ πφιε κε ηα ρίιηα πξφζσπα πνπ φινη γλσξίδνπκε απφ ηηο
ηαηλίεο ηνπ ζηλεκά, ηελ πφιε πνπ ζπλδχαζε ην φλνκά ηεο κε «ην φλεηξν» θαη ηελ θαληαζία
ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ. Μεηά ηελ άθημε καο, ζα κεηαθεξζνχκε ζην μελνδνρείν πνπ
βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Μαλράηαλ, εθεί αρζνθφξνη ζα κεηαθέξνπλ ηηο απνζθεπέο ζηα
δσκάηηα ζαο, φπνπ ην γξαθείν καο έρεη ήδε κεξηκλήζεη απνζθνπψληαο ζηε δηθή ζαο άλεζε.
Υξφλνο γηα ηαθηνπνίεζε. Λίγν αξγφηεξα, αλάινγα ηελ ψξα άθημεο, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία
λα μεθηλήζνπκε έλαλ πεξίπαην κε ηνλ μελαγφ καο γηα κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ πην
ζπλαξπαζηηθή πφιε ηνπ πιαλήηε.
2ε εκέξα: Νέα Τόξθε - Ξελάγεζε ζην βόξεην Μαλράηαλ – Central Park –
Παλεπηζηήκην Columbia
Ξεθηλάκε ηε κέξα καο κε ηελ μελάγεζε καο ζην βφξεην Μαλράηαλ. Θα δνχκε ην άγαικα ηνπ
ζεκαληηθφηεξνπ εμεξεπλεηή, ηνπ Υξηζηφθνξνπ Κνιφκβνπ κε ηηο θαξαβέιεο ηνπ, ην νπνίν
ζήκεξα απνηειεί ζεκείν κέηξεζεο φισλ ησλ απνζηάζεσλ απφ ηε Νέα Τφξθε. Έπεηηα Θα
πεξάζνπκε απφ ην Λίλθνιλ έληεξ πνπ θηινμελεί ηε Φηιαξκνληθή θαη ηε Μεηξνπφιηηαλ
Όπεξα, ηδαληθφο ρψξνο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη φρη κφλν. ηελ
ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε ζηάζε ζην έληξαι Παξθ, ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ην
ζπίηη ηνπ John Lennon θαη απφ ην ζεκείν εθείλν ζα εηζέιζνπκε ζην πάξθν. Σν έληξαι
πάξθ είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, φπνπ ραιαξψλνπλ νη Νενυνξθέδνη
θαη αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Γεκάην απφ γξαθηθέο ιίκλεο, ππέξνρα
ζπληξηβάληα, αιιά θαη ην γλσζηφ παγθάθη ησλ ςηζχξσλ, ηνλ θήπν ηνπ αίμπεξ θαη ηνλ
κηθξφ αιιά ηδηαίηεξα δεκνθηιή δσνινγηθφ θήπν. πλερίδνπκε κε
ην Παλεπηζηήκην
Columbia, ην ζεκαληηθφηεξν παλεπηζηήκην ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ζηελ
είζνδν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κλεία ζε αξραίνπο έιιελεο θηινζφθνπο. Αθνινπζεί ε γεηηνληά

ηνπ Υάξιεκ, γλσζηή ζην παξειζφλ σο ε Μέθθα ησλ αθξνακεξηθαλψλ ηεο Νέαο Τφξθεο
φπνπ βξίζθεηαη ην Apollo theater, ζηε ζθελή ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλέβεη φινη νη εκίζενη ηεο
ηδαδ αιιά θαη ν Michael Jackson. Η μελάγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ 5ε ιεσθφξν κε ηα
δηάζεκα θαηαζηήκαηα νίθσλ κφδαο θαη ην Ρνθθέιεξ έληεξ, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
ηδησηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ θφζκνπ πνπ αλήθεη ζηελ νκψλπκε νηθνγέλεηα, νξφζεκν ηεο
πφιεο, ην νπνίν θηινμελεί ην παξαηεξεηήξην «Top of the Rock». Θα θαηαιήμνπκε ζηελ
Σάηκο θνπέξ, ηελ πην πνιπζχρλαζηε θαη θσηνγξαθεκέλε πιαηεία ηνπ θφζκνπ, φπνπ
εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζακπψλνληαη απφ ηνπο θσηαγσγεκέλνπο νπξαλνμχζηεο κε ηηο
πνιχρξσκεο πηλαθίδεο «neon» πνπ θάλνπλ πξαγκαηηθά ηε λχρηα κέξα. Δθεί θνληά
βξίζθεηαη ην ζαπκαζηφ Μπξφληγνπετ, θέληξν βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο φπνπ κπνξεί
θαλείο λα απνιαχζεη ηηο πην θαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζηνλ θφζκν αιιά θαη ε δεκφζηα
βηβιηνζήθε, έλα παλέκνξθν θηήξην ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά, φπνπ θπξηαξρεί ην
κάξκαξν, νη ηνηρνγξαθίεο θαη ηα μχιηλα έξγα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε δεκφζηα
βηβιηνζήθε απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο ησλ ΗΠΑ.
Γηα ην βξάδπ, πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κία απφ ηηο θεκηζκέλεο παξαζηάζεηο
Μηνχδηθαι ζηα ζέαηξα ηνπ Μπξφληγνπετ, νινθιεξψλνληαο έηζη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε
κέξα ζαο ζηε Νέα Τφξθε. Μελ μεράζεηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ηελ Διιάδα ηα εηζηηήξηα
ζαο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζείηε απφ ηηο εηδηθά ρακειέο ηηκέο ηνπ γξαθείνπ καο,
γιπηψλνληαο ρξφλν ζε νπξέο!
3ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Ξελάγεζε ζην λόηην Μαλράηαλ, Chelsea Market,
πεξηήγεζε ζηηο γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ, βόιηα ζε ζηέθηα ηειενπηηθώλ ζεηξώλ θαη
ζηελ λέα εθθεληξηθή ζπλνηθία Hudson Yards – The Vessel θαη θξνπαδηέξα !
Έρνληαο πάξεη ηελ πξψηε γεξή δφζε απφ ηελ εληππσζηαθή Νέα Τφξθε, ζήκεξα
εηνηκαδφκαζηε γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο πφιεο πνπ αθνξά ην λφηην
Μαλράηαλ. Η πξψηε ζηάζε καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μέγαξν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ,
ηελ έδξα ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο,
την κειέηε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θ.ιπ. Καηφπηλ ζα επηζθεθζνχκε ηνλ ηαζκφ Γθξαλη
έληξαι, πχιε θαη ζχκβνιν ηεο πφιεο, φπνπ ηνπιάρηζηνλ 750.000 άλζξσπνη δηέξρνληαη
θαζεκεξηλά απφ ηελ κεγαινπξεπή θεληξηθή αίζνπζα.
πλερίδνπκε κε ην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ην νπνίν αγαπήζεθε
απφ θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηε
Washington Square θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο
(N.Y.U). Αθνινπζνχλ ην φρν πνπ είλαη γεκάην κε
δηάζεκνπο νίθνπο κφδαο, ε Μηθξή Ιηαιία θαη ε Σζάηλα
Σάνπλ, θάπνηεο απφ ηηο πην δσληαλέο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο
φπνπ γίλεηαη αηζζεηή ε πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο
Νέαο Τφξθεο. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπκε ηα
βήκαηα ησλ βαζηθψλ πξσηαγσληζηξηψλ ηεο δηάζεκεο
ζεηξάο Sex & the City, Carrie, Samantha, Charlotte θαη
Miranda. Πέξα απφ ηελ 5ε ιεσθφξν πνπ νη 4 θίιεο
επηδίδνληαλ ζε αηειείσην shopping, ζα επηζθεθζνχκε θαη
ην Magnolia Bakery φπνπ ε παξέα ζπλήζηδε λα
απνιακβάλεη ηα δηάζεκα cupcakes, αιιά θαη ην ζπίηη ηεο
Carrie φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα γπξίζκαηα ηεο
γλσζηήο ζεηξάο. Σαπηφρξνλα ζπλερίδνληαο ηελ βφιηα καο
ζην West Village, ζα επηζθεθζνχκε ην θηίξην
πνπ
γηλφληνπζαλ ηα γπξίζκαηα ηεο ζεηξάο πνπ γλψξηζε
ηεξάζηηα επηηπρία
ζηελ Διιάδα, “Σα θηιαξάθηα”
νινθιεξψλνληαο έηζη απηή ηελ ηδηαίηεξε βφιηα καο !
ηελ ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνχκε ζηελ πεξίθεκε θιεηζηή αγνξά Σζέιζη Μάξθεη, έδξα
δηάζεκσλ γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, φπνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα

αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ. Έπεηηα ζα πεξπαηήζνπκε κέζα ζηελ πφιε, ζην Highline, ην
νπνίν απνηειεί κία ππέξνρε ηδέα δεκηνπξγίαο ελφο πάξθνπ ζηελ παιηά ππέξγεηα
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ε νπνία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γεκίζνπκε κε εηθφλεο απφ ηηο
γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ.
Καηεπζπλφκαζηε ζηε Γνπψι ηξηη (Wall street), ην θέληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε
ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο ζην ράιθηλν γιππηφ ηαχξν (Charging Bull). Ακέζσο κεηά
ζπλαληάκε ην «ζεκείν κεδέλ» κε ην κλεκείν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί, θφξνο ηηκήο ζηα
ζχκαηα ηεο 11ε επηεκβξίνπ. Λίγν πην πέξα βξίζθεηαη ην λέν Οηθνλνκηθφ Κέληξν κε ηελ
νλνκαζία One Word Trade Center. ηελ ίδηα πεξηνρή πξνβάιιεη ν πνιπζπδεηεκέλνο
ζηαζκφο θαηαζθεπήο Καιαηξάβα, γλσζηφο σο Oculus, έλα ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θηίζκα
κε θπξίαξρν ην ιεπθφ ρξψκα. Δίλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα κηα ζηάζε ζην εκπνξηθφ θέληξν
Brookfield, γεκάην κε επψλπκα θαηαζηήκαηα φπσο Burberry, Gucci, Luis Vuitton. Δθεί, ζα
έρνπκε ειεχζεξν ρξφλν γηα λα μεθνπξαζηνχκε, λα θάλνπκε αγνξέο, λα ραιαξψζνπκε κε
έλα γεχκα ή ξφθεκα ζε θάπνην απφ ηα εζηηαηφξηα ή θαθέ απνιακβάλνληαο ηελ πνιχ
φκνξθε ζέα! πλερίδνπκε ζην Μπάηεξπ Παξθ φπνπ αξρίδεη λα μεπξνβάιιεη ην Άγαικα ηεο
Διεπζεξίαο, έλα αμηνζέαην ζπλπθαζκέλν κε ηε Νέα Τφξθε. Η μελάγεζε καο νινθιεξψλεηαη
κε ηελ θξνπαδηέξα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ ην ηζηνξηθφ
Έιιηο Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ δεζπφδεη ζην ιηκάλη πφιεο, ην ηάηελ Άηιαλη
θαη ηε κεγάιε γέθπξα Βαξελδάλν. Έηζη ζα έρνπκε πιένλ κία πνιχ θαιή επθαηξία λα
θσηνγξαθήζνπκε απφ καθξηά ην εληππσζηαθφ Μαλράηαλ κε ηνπο νπξαλνμχζηεο. Μεηά ην
πέξαο ηεο θξνπαδηέξαο ζα επηζθεθζνχκε ην Hudson Yards, ηελ λεφθηηζηε γεηηνληά ηνπ
Μαλράηαλ, ε νπνία βγήθε απφ ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο! Απισκέλε ζε 14 ζηξέκκαηα
πεξηιακβάλεη δεθάδεο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θήπνπο, άιζε, ππεξπνιπηειή θαηαζηήκαηα,
εζηηαηφξηα δηαζήκσλ ζεθ θαη ην εληππσζηαθφ αλαξξηρήζηκν έξγν The Vessel ην νπνίν
κνηάδεη κε ηεξάζηηα θπςέιε. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο κε
πνχικαλ θαη ζα έρνπκε ρξφλν λα εηνηκαζηνχκε γηα ηε βξαδηλή καο έμνδν. Έρνπκε ζρεδφλ
απεξηφξηζηεο επηινγέο ζηελ φρη ηπραία ραξαθηεξηζκέλε «πφιε πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ»: ε
θάπνην μερσξηζηφ cocktail bar ή εζηηαηφξην ηνπ Meatpacking District, ζε έλα κπαξ ζηελ
θνξπθή θηεξίνπ απνιακβάλνληαο ην θσηηζκέλν Μαλράηαλ ή ζηα θνληηλά Soho, Little Italy,
Tribecca, West & East Village, φιεο πεξηνρέο κε πινχζηα λπρηεξηλή δσή. Αλάκεζα ζε
Νενυνξθέδνπο πνπ ραιαξψλνπλ κε ην πνηφ ή ην θαγεηφ ηνπο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή
εκέξα, ε Νέα Τφξθε είλαη έηνηκε λα ζαο δείμεη ην λπρηεξηλφ ηεο πξφζσπν! Αλ πάιη είκαζηε
ηπρεξνί θαη δηεμάγεηαη θάπνηνο αγώλαο κπάζθεη, πξνηείλνπκε λα βηψζεηε απφ θνληά ην
θαληαζκαγνξηθφ θαη καγηθφ θφζκν ηνπ ΝΒΑ ζην Madison Square Garden κε εηζηηήξηα
εμαζθαιηζκέλα απφ εκάο! Φπζηθά, φζνη απφ εζάο ζέιεηε λα πάξεηε ζπγθεθξηκέλεο θαη
δνθηκαζκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνλ μελαγφ καο, κε δηζηάζεηε λα ηνλ ζπκβνπιεπηείηε αλά
πάζα ζηηγκή!
4ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Δθπηωηηθό ρωξηό Woodbury Commons Outlets(πξναηξεηηθά)
Διεχζεξε εκέξα. Γηα νζνπο απφ εζάο νη πνιχ
θζελέο αγνξέο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο
πνπ επηζθέπηεζηε ηε Νέα Τφξθε, είλαη
απαξαίηεηε κηα επίζθεςε ζην κεγαιχηεξν,
πινπζηφηεξν θαη εληππσζηαθφηεξν, εκπνξηθφ
θέληξν, ην πεξίθεκν Woodbury Commons.
Μφιηο κηα ψξα πεξίπνπ καθξηά απφ ην
Μαλράηαλ, ππάξρνπλ φια ηα επψλπκα είδε ζε
απίζηεπηα ρακειέο ηηκέο. Γηαθφζηα είθνζη θαη
πιένλ νλφκαηα ηεο κφδαο ζα βξεζνχλ ζηε
δηάζεζε ζαο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην
κεγαιχηεξν
πνζνζηφ
ησλ
Ακεξηθαλψλ,
επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. Με θαηαζηήκαηα φπσο Michael Kors,
Gucci, Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Timberland, Brooks

Brothers, Tommy Hilfiger θαη πνιιά άιια ζε απίζηεπηε πνηθηιία θαη ζε ηηκέο έσο θαη
ηέζζεξηο θνξέο νηθνλνκηθφηεξα απ‟ φηη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζα ζαο βνεζήζεη λα
εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, θαζψο δε ζα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζεηε επηπιένλ ρξφλν γηα ηα ςψληα
ζαο ζην Μαλράηαλ. Ο μελαγφο καο ζα ζαο δψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο ψζηε λα δείηε
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ην ρξφλν ζαο
ζχκθσλα κε ην αγνξαζηηθφ ζαο ελδηαθέξνλ. Μαδί κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, παίξλεηε θαη ην
VIP Coupons Book αμίαο 10$, γηα επηπιένλ πξνλφκηα θαη εθπηψζεηο θαζψο θαη έλα ράξηε
γηα λα ζεκεηψζηε ηα ηνπ θαηαζηήκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Αλ πάιη ηα ςψληα δελ είλαη ην
θφξηε ζαο, πξνηείλνπκε λα πεξπαηήζεηε ηε γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ θαη λα βγάιεηε ηηο πην
εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο! Η Γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο
θξεκαζηέο γέθπξεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (1883) θαη ζπλδέεη ηνπο δήκνπο ηεο Νέαο
Τφξθεο Μαλράηαλ θαη Μπξνχθιηλ πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Ηζη Ρίβεξ. Απφ ηα
εγθαίληα ηεο θηφιαο έρεη αλαδεηρζεί ζε ζχκβνιν ηεο Νέαο Τφξθεο θαη νξίζηεθε έλα Δζληθφ
Ιζηνξηθφ Οξφζεκν ην 1964 θαη Δζληθφ Ιζηνξηθφ Οξφζεκν Πνιηηηθήο Μεραληθήο ην 1972.
Δίλαη πνιχ εχθνια πξνζβάζηκε κε ην κεηξφ, γη απηφ κε ράζεηε ηελ επθαηξία λα ηελ
απνιαχζεηε θαηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ, φπνπ ηα ρξψκαηα θαη ε ζέα είλαη εθπιεθηηθή!
Δλαιιαθηηθά, πξαγκαηνπνηήζηε κηα βφιηα ζην Soho, ζην Chelsea κε ηελ ηνπηθή ηνπ αγνξά
θαη ζην East village, φπνπ κέρξη ην 1900 θαηνηθνχζε ε πςειή θνηλσλία, ζηε ζπλέρεηα
θαηνηθήζεθε απφ κεηαλάζηεο θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „50 θαη κεηά ε πεξηνρή έγηλε ε
Μέθθα γηα ηελ γεληά ησλ Μπηηιο, ησλ ρίπηο θαη ησλ παλθ. Σν East village κεηαηξάπεθε ζε
έλα εξγαζηήξην πεηξακαηηζκνχ θαη λέσλ ηάζεσλ.
5ε εκέξα: Νέα Τόξθε – Καηαξξάθηεο Νηαγάξα (636 ρικ)
Αλαρψξεζε κε πνχικαλ, πνπ ζα καο
κεηαθέξεη κέζα απφ κηα παλέκνξθε
δηαδξνκή,
ζηνπο
θεκηζκέλνπο
Καηαξξάθηεο ηνπ Νηαγάξα. Μεηά ηελ
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ Καλαδά, ζα
θάλνπκε κηα βφιηα κε ηνλ μελαγφ ζαο
ζηνπο θνληηλνχο θσηηζκέλνπο ην βξάδπ
θαηαξξάθηεο πνπ ζα αθήζεη κηα απφ ηηο
δπλαηφηεξεο
θαη
πιένλ
δσληαλέο
εηθφλεο πνπ έρεηε δεη ζηε δσή ζαο,
φζνλ αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. αο
πξνηείλνπκε ην Seneca Casino, ην
νπνίν κπνξεί λα δψζεη κία άιιε φςε ζην θιείζηκν ηεο εκέξαο ζαο.
6ε εκέξα: Καηαξξάθηεο Νηαγάξα – Ξελάγεζε, θξνπαδηέξα & εθδξνκή ζην Σνξόλην
Η μελάγεζε ζήκεξα αξρίδεη κε ηνπο Καηαξξάθηεο πνπ
ζρεκαηίδνληαη απφ ηνλ πνηακφ Νηαγάξα. Δδψ κπνξνχκε λα
έρνπκε
παλνξακηθή
ζέα
ηνπ
«πεηάινπ»
ησλ
θαηαξξαθηψλ. Σν ζαχκα απηφ ηεο θχζεσο ιεηηνπξγεί
κέζα ζην πξψην Πάξθν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ΗΠΑ θαη
ζα καο μαθληάζεη κε ην κεγαιείν ηνπ. Δδψ γπξίζηεθε
άιισζηε θαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν «Νηαγάξαο» κε ηελ
Μαίξηιπλ Μνλξφε. Πξνο ην ηέινο ηεο επίζθεςήο καο, δελ
είλαη δπλαηφλ λα παξαιείςνπκε ηε κνλαδηθή θξνπαδηέξα
κέζα ζηνπο θαηαξξάθηεο, έηζη ψζηε λα ληψζνπκε ηε
απίζηεπηε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ θαη λα ηξαβήμνπκε ηηο πην
εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο. Ακέζωο κεηά αλαρωξνύκε
γηα ηελ πξώηε πξωηεύνπζα ηνπ Καλαδά ην
Βξεηαληθό παλέξκνξθν Niagara on the Falls, ζα

πεξάζνπκε δίπια απφ ην πνηάκη, κέζα απφ παλέκνξθα ηνπία, ακπειψλεο, ηζηνξηθά
θξνχξηα, θαινδηαηεξεκέλα βηθηνξηαλά ζπίηηα, πνιχρξσκα ινπινχδηα, κεγάια πάξθα γηα λα
θάλεηε ην πηθληθ ζαο, εζηηαηφξηα, κηθξά γξαθηθά θαηαζηήκαηα κε γθαιεξί θαη άκαμεο γηα λα
θάλεηε ηελ βφιηα ζαο. Μεηά ηελ βόιηα καο αλαρωξνύκε γηα ην Σνξόλην. Έπεηηα απφ
κηα ζχληνκε δηαδξνκή, θζάλνπκε ζηελ πφιε ηνπ Καλαδά φπνπ ζα δνχκε φια ηα αμηνζέαηα,
ηνλ Πχξγν C.N., ην πεξίθεκν ζχκπιεγκα ζηαδίνπ-μελνδνρείνπ θιπ Rogers Center, ην
Γεκαξρείν παιαηφ θαη λέν, ην πεξίθεκν εκπνξηθφ θέληξν Eaton Center, ην ιηκάλη, ηελ
κεγάιε Διιεληθή πλνηθία ηνπ Νηαλθνξζ (Greek town) θ.ι.π. Αξγά ην απφγεπκα
επηζηξέθνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαξξαθηψλ θαη αλ έρεηε δηάζεζε κπνξείηε λα
δηαζθεδάζεηε ην βξάδπ, είηε ζηελ πιεπξά ηνπ Καλαδά ζηνπο θαηαξξάθηεο, ζηνπο πχξγνπο
Μinolta, Skylon, ζην Clifton Hill είηε ζηελ πιεπξά ησλ ΗΠΑ.
7ε εκέξα: Καηαξξάθηεο Νηαγάξα – Οπάζηγθηνλ DC (663 ρικ)
Αλαρψξεζε νδηθψο κέζσ κίαο δηαδξνκήο κε φια ηα ζηνηρεία ηεο Ακεξηθάληθεο γξαθηθήο
επαξρίαο, γηα ηελ Πξσηεχνπζα ησλ ΗΠΑ, ηελ Οπάζηγθηνλ DC . Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην
μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε κηα βφιηα ζηελ πιαηεία Dupont, ε νπνία
βξίζθεηαη θνληά ζην μελνδνρείν καο. Μνληέξλα θαηαζηήκαηα θαη κπνπηίθ, εζηηαηφξηα,
θαθεηέξηεο, πνιπζχρλαζηνη δξφκνη, θηήξηα ππέξνρεο αξρηηεθηνληθήο, κπαξ γηα ηελ
λπρηεξηλή ζαο δηαζθέδαζε πεξηθιείνπλ ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο.
8ε εκέξα: Οπάζηγθηνλ (Ξελάγεζε)
Αθεηεξία απφ ην μελνδνρείν θαη μελάγεζε ζηελ
Οκνζπνλδηαθή Πξσηεχνπζα θαη ηφπν δηακνλήο
ηνπ
εθάζηνηε
πξνέδξνπ
ησλ
ΗΠΑ,
ην
αληηπξνζσπεπηηθφ θέληξν ηεο ηζηνξίαο, ησλ
παξαδφζεσλ θαη ηνπ γνήηξνπ ηνπ ακεξηθάληθνπ
ιανχ. Θα δνχκε ηα κλεκεία ησλ Ακεξηθαλψλ
πξνέδξσλ, Οπάζηγθηνλ, Σδέθεξζνλ, αιιά θαη ηνπ
Λίλθνιλ, κλεκείν φπνπ είλαη έληνλν ην ειιεληθφ
ζηνηρείν θαζψο ν Παξζελψλαο ρξεζηκνπνηήζεθε
σο πξφηππν. Θα ζπλαληήζνπκε ηελ πηζίλα
αληαλάθιαζεο κε ηνλ δηάζεκν Οβειίζθν, ηελ
πιαηεία Λαθαγηέη, ηνλ Λεπθφ Οίθν, πνπ ζεσξείηαη
ε
πην
δηάζεκε
θαηνηθία
νιφθιεξνπ
ηνπ
πιαλήηε.Δδψ ε ηζρπξή αζηπλνκηθή δχλακε είλαη
εκθαλήο απφ παληνχ θαη νη εηθφλεο ηδηαίηεξα
γλψξηκεο απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ Hollywood. Δπίζεο
ζα δνχκε ην Καπηηψιην, ηελ έδξα ηεο
νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ ην νπνίν κε
χςνο 88 κέηξα είλαη ην ςειφηεξν θηήξην ηεο
πφιεο θαη απνηειεί θέληξν ηεο. ηελ ζπλέρεηα ζα
ζπλαληήζνπκε
ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ηελ
Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζζνπ (θεληξηθφ θηήξην
Thomas θαη δχν γεηηνληθά) πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε θαη πινπζηφηεξε παγθνζκίσο κε
αξθεηέο επηξξνέο απφ ηνλ Έιιεληθφ πνιηηηζκφ , ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ην Μέγαξν ησλ
Δζληθψλ Αξρείσλ (ζε εηδηθή πξνζήθε ην Πξσηφηππν ηνπ Ακεξηθαληθνχ πληάγκαηνο θαη ηεο
Γηαθεξχμεσο ηεο Αλεμαξηεζίαο), ην Ιλζηηηνχην κηζζφληαλ, ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεηα
κνπζείσλ ζηνλ θφζκν θαη ηνπο ηάθνπο ησλ Κέλλεληπ, ην ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην ηνπ
Άξιηγθηνλ ζηελ πιεπξά ηεο Βηξηδίληα φπνπ βξίζθνληαη νη ηάθνη πνιιψλ γλσζηψλ θαη
επηθαλψλ Ακεξηθάλσλ φπσο ν George Kennedy. Σνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπο έρνπκε δεη ζε
θάπνηα απφ ηηο θιαζζηθέο Ακεξηθάληθεο ηαηλίεο, καδί κε ηελ ζηξαηησηηθή ηειεηνπξγία φπνπ
ζπλνδεχεη ηελ ηαθή ελφο ζηξαηησηηθνχ. Σέινο ζα επηζθεθζνχκε ην Δζληθφ Μνπζείν

Αεξνλαπηηθήο θαη δηαζηήκαηνο, φπνπ ζα ζαπκάζεηε 23 κεγάιεο αίζνπζεο κε ζχγρξνλα
εθζέκαηα δηαζηεκηθψλ ζθαθψλ πνπ έγξαςαλ ηζηνξία. Αθφκα ζα πεξάζνπκε απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα Τπνπξγεία, Μνπζεία, Σξάπεδεο, έδξεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη
μελνδνρεία, ζέαηξα, ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ FBI αιιά θαη ηνλ πνιχβνπν ζηαζκφ ησλ
ηξέλσλ, ηνλ Union Station, ην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη εθπιεθηηθφ κε πνιιά
θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα γηα λα δηαιέμεη θαλείο. Αμηνπνηείζηε ην ππφινηπν ηεο εκέξαο
επηζθεπηφκελνη Μνπζεία πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε (π.ρ. Αέξνο Γηαζηήκαηνο Φπζηθήο Ιζηνξίαο ). Γηα ηελ βξαδηλή ζαο δηαζθέδαζε πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ηελ
πεξηνρή ηεο Georgetown πνπ ζα ζπλαληήζεηε Jazz Bar, εζηηαηφξηα θαη φπνπ ε γεληθφηεξε
αηκφζθαηξα ζπκίδεη εηθφλεο απφ Ακεξηθάληθεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Σαπηφρξνλα
ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε θαη ηα ςψληα ζαο θαζψο ζα ζπλαληήζεηε
αξθεηέο επψλπκεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ. Σέινο, ζην Κέλλεληπ ζέληεξ ππάξρνπλ
παξαζηάζεηο πνιχ ελδηαθέξνπζεο, πνπ ζα κπνξνχζαηε λα επηιέμεηε θαηά ηελ βξαδηλή ζαο
έμνδν.
9ε –10ε εκέξα: Οπάζηγθηνλ DC – Βαιηηκόξε - Φηιαδέιθεηα – Νέα Τόξθε
(350 ρικ) – Αζήλα
ηε ζεκεξηλή ηειεπηαία εκέξα, ζα κεηαηξέςνπκε ηελ
επηζηξνθε καο ζην αεξνδξφκην ηεο Νεαο Τφξθεο ζε κηα
εθδξνκή γεκάηε δπλαηέο εηθφλεο θαη αλακλήζεηο. Πξψηε
ζηάζε ε Βαιηηκφξε, ηελ άιινηε βηνκεραληθή πεξηνρή πνπ
έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Ακεξηθαληθή επαλάζηαζε.
ηε ζπλέρεηα, θαηεπζπλφκαζηε γηα κηα ζχληνκε αιιά
παλέκνξθε επίζθεςε ζηε Φηιαδέιθεηα, ηε κεγαιχηεξε πφιε
ηεο Πελζπιβάληα θαη πξψηε πξσηεχνπζα ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ. Μηα πφιε κε ζεκαληηθή ηζηνξία ηελ νπνία ζα
γλσξίζνπκε παλνξακηθά κε ηνλ μελαγφ καο. Μηθξή ζηάζε θαη
ακέζσο κεηά θαηεπζπλφκαζηε γηα ην αεξνδξφκην ηεο Νέαο
Τφξθεο γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο ζηελ Διιάδα. Η
επηζηξνθή καο ζηελ Αζήλα καο βξίζθεη πιεκκπξηζκέλνπο κε
ηφζεο εηθφλεο πνπ είλαη ηθαλέο λα καο ζπλνδεχνπλ κηα δσή.

ΠΣΗΕΙ EMIRATES
ΠΣΗΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ

ΑΠΟ - ΠΡΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΗ

ΑΦΙΞΗ

ΕΚ209
ΕΚ210

22 Νοεμβρίου
30 Νοεμβρίου

ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΘΗΝΑ

17.25
23.55

21.30
16.10*

*Αφίξη την επόμενη στην Αθήνα

Ημερομηνία

Διάρκεια

Δίκλινο /
άτομο

22/11
Emirates

10

€1379

Φόροι –
ΕΣΑ –
Σαξιδιωτ.
ασφάλεια

Σρίκλινο/
ατομο

Σετράκλινο/
ατομο

Επιβάρυνση
μονόκλινου

€545

€1279

€1229

+€695

**Επιπλέον παιδική έκπτωση (2-12 ετών) με διαμονή σε δωμάτιο με δύο ενήλικες
- €50 από την τιμή τρικλίνου/τετρακλίνου**

*τις τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση €200 για έγκαιρη κράτηση*

Πεξηιακβάλνληαη:
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα απ‟ επζείαο κε ηελ Emirates!
 4 δηαλ/ζεηο ζε θεληξηθφηαην μελνδνρείν 4* ζηε Νέα Τφξθε, 2 δηαλ/ζεηο ζε 4* κπξνζηά
ζηνπο θαηαξξάθηεο Νηαγάξα θαη 2 δηαλ/ζεηο ζε θεληξηθφηαην μελνδνρείν ζηελ Οπάζηλγθηνλ
 Ξελαγήζεηο κε πνχικαλ ζην Μαλράηαλ, ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζην Σνξφλην, ζηνπο
θαηαξξάθηεο Νηαγάξα & ζην καγεπηηθφ ρσξίν Niagara on the Lake φπσο αλαθέξεηαη
ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
 Κξνπαδηέξα ζην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο (λεζί Έιιηο)
 Δπίζθεςε ζην Brookfield Place θαη ζην Highline θαη πεξηήγεζε ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε
 Πξσηλφ ζε πινχζην κπνπθέ ζηνπο Καηαξξάθηεο Νηαγάξα
 Κξνπαδηέξα ζηνπο Καηαξξάθηεο Νηαγάξα
 Διιελφθσλε εθδξνκή ζην Σνξφλην
 Δπίζθεςε ζε Φηιαδέιθεηα θαη Βαιηηκφξε
 Έιιελαο έκπεηξνο θαη εμεηδηθεπκέλνο μελαγφο θαζεκεξηλά
 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο
 Φ.Π.Α , Σαμηδησηηθά έληππα
 Σαμηδησηηθφο νδεγφο Νέαο Τφξθεο – Η.Π.Α.
 10% εθπησηηθή θάξηα ζην πνιπθαηάζηεκα Macy‟s
** Ο ηαξιδιωηικός οδηγός έρεη ζπληαρζεί από εκάο εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηώηεο καο, κε
βάζε ηηο εκπεηξίεο 30 εηώλ ηαμηδίσλ ζηηο ΗΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη
κπζηηθά ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ν ειεύζεξνο ρξόλνο.
*Δπίζεο κε δηζηάζεηε
λα ξσηήζεηε ηνλ
πάληα ελεκεξσκέλν
μελαγό ζαο πνπ δεη
ζηηο ΗΠΑ γηα ηα
θαιπηέξα θαη πην
κνδαηα ζηέθηα γηα
θαγεηό, πνηό, Jazz
clubs, θ.α.
Γελ Πεξηιακβάλνληαη:
• Φφξνη αεξνδξνκίσλ, έμνδα ΔΣΑ, εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα (ηαηξνθαξκαθεπηηθέο
δαπάλεο θηι) (δείηε ηηκνθαηάινγν)
 Δηζηηήξηα ζπγθνηλσληψλ (κεηξφ θιπ.) θαηά ηηο πεξηεγήζεηο
• Φηινδσξήκαηα - αρζνθνξηθά ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ μελαγφ ηεο
εθδξνκήο (δείηε ηηκνθαηάινγν)
• Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν
εκεηώζεηο:
 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο Η.Π.Α είλαη ε έγθξηζε ESTA (Πξφγξακκα Απαιιαγήο απφ
Βίδα) ηελ νπνία αλαιακβάλεη εμ‟ νινθιήξνπ ην γξαθείν καο. ε πεξίπησζε πνπ έρεηε
επηζθεθηεί θάπνηα εθ ησλ ρσξψλ πξία, νπδάλ, Ιξάθ, Ιξάλ, Ληβχε, Τεκέλε ή νκαιία
απφ 01/03/2011, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα αίηεζε VISA, ηε
ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε εθφζνλ επηζπκείηε.
 Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ρσξίο λα παξαιείςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζε εκεξνκελία ή ψξα, γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 ΠΡΟΟΥΗ: Οη ηηκέο πνπ ζπκθσλνχληαη θαηά ηελ θξάηεζε είλαη ΟΡΙΣΙΚΔ, ρσξίο θακία
αχμεζε αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ.

Σαμηδεύνληαο καδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο
ρακειόηεξεο ηηκέο!

1. Φαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζην Broadway
Σν δηαζεκφηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ζθεληθφ ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη αλακθηζβήηεηα ζηελ νδφ
Broadway. Δθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ζπγθεληξψλνληαη ζηα θνζκνπνιίηηθα ζέαηξα ηεο νδνχ
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο γλσζηφηεξεο παξαζηάζεηο παγθνζκίσο φπσο ηα Phantom of
the Opera, Lion King, Kinky Boots, Chicago θαη πνιιέο άιιεο. Κάληε ηελ θξάηεζε ζαο ην
ζπληνκφηεξν, θαζψο ηα δηαζέζηκα εηζηηήξηα γηα ηηο θαιχηεξεο παξαζηάζεηο εμαληινχληαη γξήγνξα!

2. Παξαηεξεηήξηα
Αλ ππάξρεη κία πφιε πνπ αμίδεη λα απνιαχζεηε ηε ζέα απφ ςειά, λα ηξαβήμεηε ηηο θαιχηεξεο
παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο θαη λα πηείηε ην θνθηέηι ζαο, αηελίδνληαο ηε Γχζε ηνπ ειίνπ, απηή είλαη
ζίγνπξα ε Νέα Τφξθε! Σν ηζηνξηθφ Empire State Building, ην ππεξζχγρξνλν One World
Observatory πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ θαζψο θαη ην Top of the Rock ζηελ
θαξδηά ηνπ Manhattan δελ πξέπεη λα ιείπνπλ απφ ηε ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο.

3. Πεξηήγεζε κε ειηθόπηεξν
Σν θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα ηεο επίζθεςεο ζαο ζην επηβιεηηθφ Μαλράηαλ είλαη κηα πηήζε κε ην
ειηθφπηεξν. Η αλππέξβιεηε ζέα ζα ζαο θφςεη ηελ αλάζα θαη ε αλεπαλάιεπηε εκπεηξία απηήο ηεο
ελαέξηαο πεξηήγεζεο ζα ζαο δψζεη ηελ επθαηξία λα δείηε κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο
Νέαο Τφξθεο απφ ςειά, πεηψληαο πάλσ απφ ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ
Υάηζνλ. Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη κε ηελ θάκεξα ζαο γηα βίληεν θαη θσηνγξαθίεο !

4. Jazz Bar
Απφ ηα 800 κέξε δηαζθέδαζεο ζε νιφθιεξε ηε Νέα Τφξθε, ζαο δηαζθαιίδνπκε ζέζε ζην θαιχηεξν. Η
δσληαλή jazz κνπζηθή απφ έκπεηξεο κπάληεο, ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε Νέα Τφξθε ηνπ 20νχ αηψλα
απνπλένληαο ην ξνκαληηζκφ θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επνρήο κέζα απφ επηηπρίεο ησλ Frank Sinatra,
Louis Armstrong, Duke Ellington θαη πνιιψλ άιισλ !

5. Μνπζεία
Αθφκα έλα απφ ηα “δπλαηά ραξηηά” ηεο Νέαο Τφξθεο είλαη ηα δεθάδεο κνπζεία θαη ρψξνη ηέρλεο.
Ξερσξίδνπκε θαη πξνηείλνπκε αλεπηθχιαθηα κία επίζθεςε ζηα Metropolitan, Moma, Madame
Tussauds, Guggenheim θαη Πνιεκηθό κνπζείν. Μαδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιχηεξεο ηηκέο,
ζπκβνπιέο πεξί σξαξίσλ θαζψο θαη ην fast pass φπνπ δχλαηαη.

6. Γπλαηόηεηα θξάηεζεο ζε θνξπθαία εζηηαηόξηα
Σν Joytours πξαγκαηνπνηεί γηα εζάο θξαηήζεηο ζηα θνξπθαία εζηηαηφξηα ηεο πφιεο κε ηηο θαιχηεξεο
πξνηάζεηο, βάζεη ησλ θξηηηθψλ ησλ ηαμηδησηψλ καο. Δάλ έρεηε θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε κελ
δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο.

7. Αγώλεο NBA
Όλεηξν πνιιψλ πνπ αλαιακβάλνπκε λα ην θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα. Παξαθνινπζήζηε καδί καο ηνπο
αγαπεκέλνπο ζαο παίρηεο ζην Madison Square Garden θαη ζην Barclays Center
ζηνπο πην
θαληαζκαγνξηθνχο αγψλεο, ζηηο θαιχηεξεο ηηκέο θαη δήζηε απφ θνληά ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ NBA !

*Κάληε έγθαηξα ηελ θξάηεζή ζαο!!!*

