
 
           

 
 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 
 

Αναχωρήσεις: 24/01, 08/02 & 22/02, 02/03 & 21/03                                                                         10 ΗΜΕΡΕΣ 

1η μέρα, Αθήνα - 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 θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο με 
τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη. 
 

2η μέρα, Νέα Υόρκη - Ξενάγηση: 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. 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 ολοκληρώνεται 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 κοντά βρίσκεται το Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί 

κανείς να θαυμάσει τις πιο φαντασμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ, 

προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ, 
ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα σας στη Νέα Υόρκη (το γραφείο μας πραγματοποιεί κρατήσεις 

εύκολα και γρήγορα). 
 

3η μέρα, Νέα Υόρκη – Ξενάγηση και κρουαζιέρα : 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 κεντρο 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 θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος ενώ η επιστροφή μπορεί να γίνει με τα πόδια ή με ταξί. Για τη 
βραδινή σας έξοδο προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα διάσημα cocktail bar, Jazz 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! 
 

4η μέρα, Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά): Ελεύθερη ημέρα. Είναι απαραίτητη μια 
επίσκεψη στο μεγαλύτερο, εντυπωσιακότερο, και πλουσιότερο 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, επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για τις αγορές τους. 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 20$, 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. 
 

5η & 6η μέρα, Νέα Υόρκη : Ελεύθερες ημέρες. H πρόταση μας είναι μια βόλτα στο Greenwich village, το οποίο 

αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγραφείς και που σήμα κατατεθέν του είναι η Washington square και το Πανεπιστήμιο 

της Νέας Υόρκης. Μπορείτε επίσης να περιπλανηθείτε στα σοκάκια της Little Italy και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας 
έναν εσπρέσο ή μια λαχταριστή πίτσα φτιαγμένη με παραδοσιακή ιταλική συνταγή, καθώς και να επισκεφθείτε από κοντά 

την ιδιαίτερη συνοικία της China Town εικόνες της οποίας θα έχετε ήδη αποκτήσει από την ξενάγηση μας. 
 

7η μέρα, Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC : Αναχώρηση απο τη Νεα Υορκη με προορισμό τη φημισμένη πρωτεύουσα των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ύστερα από μια διαδρομή τεσσάρων περίπου ωρών, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 

απόγευμα, θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρχηγού σας. Το βράδυ 
προτείνουμε, επίσκεψη στο γραφικό προάστιο ΤζώρτζΤάουν. Εδώ υπάρχουν μερικά μοναδικά μικρά καταστήματα 

(μπουτίκ), γκαλερί, καταστήματα και μία μεγάλη ποικιλία σημείων που μπορείς να διασκεδάσεις και να φας. Η πόλη 

ξεκίνησε σαν Ινδιάνικο κέντρο εμπορίου. 
 

8η μέρα, Ουάσιγκτον – Ξενάγηση : Αφετηρία από το ξενοδοχείο και ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα και 

τόπο διαμονής του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ, το αντιπροσωπευτικό κέντρο της ιστορίας, των παραδόσεων και του 

γοήτρου του αμερικάνικου λαού. 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 κτήριο της πόλης και αποτελεί κέντρο της. Στην 
συνέχεια θα συναντήσουμε το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου (κεντρικό κτήριο 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 συγκρότητα μουσείων στον κόσμο και 

τους τάφους των Κέννεντυ, το στρατιωτικό κοιμητήριο του Άρλιγκτον στην πλευρά της Βιρτζίνια όπου βρίσκονται οι 
τάφοι πολλών γνωστών και επιφανών Αμερικάνων όπως ο George Kennedy. Τους περισσότερους τους έχουμε δει σε 

κάποια από τις κλασσικές Αμερικάνικες ταινίες, μαζί με την στρατιωτική τελετουργία όπου συνοδεύει την ταφή ενός 
στρατιωτικού. Τέλος θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και διαστήματος, όπου θα θαυμάσετε 23 μεγάλες 

αίθουσες με 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 για να διαλέξει κανείς. Αξιοποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι Μουσεία που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Αέρος Διαστήματος - Φυσικής Ιστορίας ). Για την βραδινή σας διασκέδαση 

προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή της Georgetown που θα συναντήσετε Jazz Bar, εστιατόρια και όπου η 
γενικότερη ατμόσφαιρα θυμίζει εικόνες από Αμερικάνικες κινηματογραφικές ταινίες. Ταυτόχρονα υπάρχει και η 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε και τα ψώνια σας καθώς θα συναντήσετε αρκετές επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων. 

Τέλος, στο Κέννεντυ σέντερ υπάρχουν παραστάσεις πολύ ενδιαφέρουσες, που θα μπορούσατε να επιλέξετε κατά την 
βραδινή σας έξοδο. 
 

9η & 10η μέρα, Ουάσιγκτον DC –Βαλτιμόρη - Φιλαδέλφεια – Νέα Υόρκη(350 χλμ) – Αθήνα : Στη σημερινή 

τελευταία ημέρα, θα μετατρέψουμε την επιστροφη μας στο αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης σε μια εκδρομή γεμάτη δυνατές 
εικόνες και αναμνήσεις. Πρώτη στάση η Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο 

στην Αμερικανική επανάσταση. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε για μια σύντομη αλλά πανέμορφη επίσκεψη Φιλαδέλφεια, 
η μεγαλύτερη πόλη της Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πόλη με σημαντική ιστορία 

την οποία θα γνωρίσουμε πανοραμικά με τον ξεναγό μας. Μικρή στάση και αμέσως μετά κατευθυνόμαστε για το 

αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης για την πτήση επιστροφής μας στην Ελλάδα. Η επιστροφή μας στην Αθήνα μας βρίσκει 
πλημμυρισμένους με τόσες εικόνες που είναι ικανές να μας συνοδεύουν μια ζωή. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Αεροπορικά εισιτήρια απ’ ευθείας με την Emirates! 

 6 διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 4* κεντρικότατο χωρίς πρωινό 
 2 διανυκτερεύσεις στην Ουάσινγκτον σε ξενοδοχείο 4* κεντρικότατο χωρίς πρωινό 

 Ξεναγήσεις σε κάθε πόλη όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 Κρουαζιέρα στο άγαλμα Ελευθερίας/ νησί Έλλις στον ποταμό Hudson 

 Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός 
 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής 

 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s 

 Ταξιδιωτικός οδηγός και χάρτης Νέας Υόρκης** 
 Φ.Π.Α, Ταξιδιωτικά έντυπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά  
 Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια  

 Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κλπ.) κατά τις περιηγήσεις 
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα). Για την συμπλήρωση τις 

αίτησης ζητήστε το από μας με την εγγραφή σας 
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 
 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ με απ’ ευθείας πτήσεις Emirates! 

Νέα Υόρκη(6) – Ουάσινγκτον(2) – Φιλαδέλφεια/Βαλτιμόρη 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο/άτομο 3κλινο/άτομο 

(Τιμή Χ3)** 

4κλινο/άτομο 

(Τιμή Χ4)** 

Μονόκλινο Φόροι-ΕΣΤΑ 

- ασφάλεια 

Φιλοδ/τα 

Αχθοφ/κα 

10, 24 
Ιανουαρίου 

10 

€1499 
€ 1299 

€1399 
€1199 

€1359 
€1159 

+€695 

€495 $80 
02, 21 Μαρτίου €1549 

€1349 

€1449 

€1249 

€1459 

€1259 

+€750 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES 

ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

ΕΚ 209 ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.25 21.30 

ΕΚ 210 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ 23.55 16.05(επόμενη ημέρα) 

 

ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  
Νέα Υόρκη  

New York Marriott East Side 4* // The Lexington by Marriott 4* Mela Times Square 4* / Marriott Marquis 4* 


