
 

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η Παγκόσμια Μητρόπολη 

Ξενάγηση σε Βόρειο και Νότιο Μανχάταν, Επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, Chelsea Market, Γέφυρα Μπρούκλιν, Hudson Yards, Κρουαζιέρα: Άγαλμα της 

Ελευθερίας & Νησί Ellis, Staten & Governor's Island, New Jersey και πολλά άλλα!!! 

No1 Προορισμός για τους Ταξιδιώτες Παγκοσμίως 
 

"Α! Το έχω δει σε ταινία αυτό" 
 

αυτό ακούς συνέχεια στις βόλτες και τις ξεναγήσεις μας.  

Αφήστε μας να σας τα δείξουμε όλα!  



 

 

Εάν είσαι πραγματικά ψαγμένος ταξιδιώτης  

Μόνον με την Manessis Travel 
 

Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία με απολαυστικές βόλτες, δοκιμάστε μπέργκερ και υπέροχα 

cupcakes, δείτε μιούζικαλ και απολαύστε βραδιές τζαζ,  

πετάξτε με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, κάντε μια κρουαζιέρα μέχρι  

το Elis Island και ζήστε το Αμερικάνικο Όνειρο! 

 

Η Νέα Υόρκη είναι ένα σπουδαίο κέντρο ενημέρωσης, πολιτισμού, φαγητού, τέχνης, έρευνας. Μουσεία 

παγκόσμιας κλάσης, διάσημες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεμα του θεάτρου και του σινεμά, κέντρο της 

οικονομίας, του εμπορίου και των διεθνών χρηματαγορών όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο τον 

πλανήτη. Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές πόλεις του κόσμου. 

Όλοι θα συμφωνήσουν πως το ταξίδι στη Νέα Υόρκη είναι εμπειρία! Ότι κι αν έχεις ακούσει όμως, η Νέα Υόρκη 

είναι μία πόλη που αφήνει στον καθένα και κάτι διαφορετικό. Όποιος έχει επισκεφθεί, έστω και για μια φορά, 

την "πόλη-σύμβολο" του αμερικανικού ονείρου, μπορεί με σιγουριά να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος 

στον κόσμο που να συγκρίνεται μαζί της. Οριακά αντιθετική και αντιφατική, η Νέα Υόρκη της υπερβολής, της 

καινοτομίας και των πειρασμών είναι μια πόλη-χωνευτήρι φυλών που δεν κοιμάται ποτέ και αποτελεί - σύμφωνα 



 

με τους κατοίκους της - στάση και τρόπο ζωής. Ιλιγγιώδεις ρυθμοί καθημερινότητας, πανσπερμία εθνοτήτων 

και κοινωνικών ομάδων, άπειρες προτάσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αμέτρητα μουσεία, ποικίλες αγορές 

και ένας απίστευτος δημιουργικός οργασμός σ’ όλα τα επίπεδα της πολιτιστικής και επαγγελματικής ζωής, 

συνθέτουν την ταυτότητα μιας άκρως δυναμικής πόλης, η οποία δεν αφήνει κανέναν να πλήξει. 

Αξίζει λοιπόν να την επισκεφθείς για να αποκτήσεις τη δική σου εικόνα από την πόλη και να δημιουργήσεις τις 

δικές σου αναμνήσεις, που θα σε ακολουθούν μια ζωή! 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ  
 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ με Emirates για Νέα Υόρκη  
✓ Δύο (2) αποσκευές κατ' άτομο 
✓ Δυνατότητα πτήσεων και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο* 
✓ Διαμονή σε Κεντρικότατα Ξενοδοχεία 4* & 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 
✓ ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.  
✓ Βόλτα σε Chelsea Market, γέφυρα του Μπρούκλιν και Hudson Yards 
✓ ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  
✓ Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 
✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός καθημερινά 
✓ 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 
✓ Δικαίωμα συμμέτοχης στις προαιρετικές εκδρομές σε Ουάσιγκτον, Βοστόνη και Εκπτωτικό Χωριό Woodbury Common 

 

Απ΄ ευθείας με EMIRATES! 



 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EMIRATES 

Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραιότητα όταν ταξιδεύετε με την Emirates! 

 

 

 

 

 

 

 
Ακόμα …. 
 

Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  

Επισκεφθείτε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο, που στεγάζει περίπου 32 εκατομμύρια δείγματα του 

φυσικού κόσμου. Δείτε τα πραγματικά εκθέματα πίσω από τις ταινίες "Νύχτα στο μουσείο" και ασχοληθείτε με 

επείγοντα ζητήματα στο ειδικό τμήμα για την κλιματική αλλαγή. 

Σταθείτε κάτω από το μεγαλύτερο ζώο που έζησε ποτέ, μια γαλάζια φάλαινα μήκους 94 ποδιών. Αυτό το μοντέλο 

από υαλοβάμβακα που κρέμεται από την οροφή είναι τόσο αληθοφανές, που έχει ακόμη και αφαλό! 

 

Magnola Bakery  

Έγινε διάσημο από τη σειρά "Sex and the City" και, παρότι τα χρόνια έχουν περάσει, τα πολύχρωμα cupcakes του 

συνεχίζουν να εξαντλούνται καθημερινά από επισκέπτες και ντόπιους. 

 

SUMMIT One Vanderbilt  

Επισκεφθείτε το πιο καινοτόμο και συναρπαστικό κατάστρωμα παρατήρησης της Νέας Υόρκης, το SUMMIT One 

Vanderbilt. Βυθιστείτε σε καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που θα σας ξετρελάνουν, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια 

από τις καλύτερες απόψεις της πόλης. Σταθείτε σε ένα γυάλινο περβάζι 1.000 πόδια πάνω από την πόλη! 

 

Μουσείο Intrepid Sea, Air & Space 

Δείτε εκπληκτικά αεροσκάφη, όπως ένα υπερηχητικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, το Space Shuttle Enterprise και 

ένα Concorde. Ελέγξτε τα διαδραστικά εκθέματα και συνομιλήστε με εθελοντές βετεράνους για τις εμπειρίες τους 

πίσω από τις εχθρικές γραμμές. 

 

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) 

Ο τέταρτος και ο πέμπτος όροφος στεγάζουν διάσημα έργα, όπως η "Έναστρη Νύχτα" του Βαν Γκογκ, το έργο "Les 

Demoiselles d'Avignon" του Πικάσο, έργα του Τζάκσον Πόλοκ και μεγάλης κλίμακας χρωματικούς καμβάδες του 

Ρόθκο. Θα δείτε τον χρόνο να περνάει σαν τα ρευστά ρολόγια σε έναν πίνακα του Σαλβαδόρ Νταλί. Μιλώντας γι' 

αυτό: εδώ βρίσκεται και ο πίνακας του Νταλί "Η επιμονή της μνήμης" 
 

"Κορυφή του Βράχου" (Top of the Rock) 

Ανεβείτε στον 70ο όροφο του κτιρίου 30 Rock και απολαύστε τη μαγευτική θέα της Νέας Υόρκης, 

συμπεριλαμβανομένου του Empire State Building. 



 

Τραβήξτε εκπληκτικές φωτογραφίες από την οροφή της Νέας Υόρκης και λάβετε έναν δωρεάν οδηγό πόλης με 

εκπτώσεις για άλλα αξιοθέατα. Το 30 Rock στεγάζει τα στούντιο του NBC. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για τους 

Jimmy Fallon, Seth Meyers και Lorne Michaels. 
 

Rockefeller Center 

Ανεβείτε με τον ανελκυστήρα στο Observation Deck για να απολαύσετε την φωτισμένη πόλη από το ύψος των 

εβδομήντα ορόφων. 
 

The Wollman Rink 

Αυτή η γραφική τοποθεσία περιλαμβανόταν στην ταινία "Μόνος Στο Σπίτι 2" και βρίσκεται στο Central Park με φόντο 

τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Τι θα λέγατε για μια βόλτα με άμαξα με άλογο και μια επίσκεψη στον Ζωολογικό Κήπο 

του Central Park; 
 

Ζωολογικός κήπος του Central Park 

Ο ζωολογικός κήπος του Central Park μπορεί να είναι μικρός σε μέγεθος (6,5 στρέμματα), αλλά σίγουρα δεν λείπει 

η διασκέδαση. Εδώ μπορείτε πραγματικά να έρθετε κοντά και να γνωρίσετε μια ποικιλία άγριων ζώων. Υπάρχει λόγος 

που αυτός ο ζωολογικός κήπος ενέπνευσε την ταινία κινουμένων σχεδίων "Μαδαγασκάρη". Λεοπαρδάλεις του 

χιονιού, αρκούδες, θαλάσσια λιοντάρια... είναι πολύ άγρια εδώ! 

Στο Σέντραλ Παρκ, ακριβώς έξω από την 5η Λεωφόρο, αυτός ο γοητευτικός, συμπαγής ζωολογικός κήπος διαθέτει 

τρία διαφορετικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν τέσσερα είδη πιγκουίνων και μερικοί "φουντωτοί" πίθηκοι. Ακριβώς δίπλα, 

τα θαλάσσια λιοντάρια επιδεικνύουν τις υδάτινες ακροβατικές τους ικανότητες. 
 

The MET ~ Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης παρουσιάζει εκθέματα από όλον τον κόσμο, που καλύπτουν μια περίοδο 5000 

ετών. Και είναι ένας προορισμός τόσο για τους Νεοϋορκέζους όσο και για τους τουρίστες. Το Δεκέμβριο, οι τρεις 

εμβληματικές τοποθεσίες του προσφέρουν μια "γενναία δόση" από το πνεύμα των Χριστουγέννων με ειδικές 

εκθέσεις, ομιλίες, παραστάσεις με κάλαντα και πολλά ακόμα. 
 

Dinner cruise 

Κάντε μια κρουαζιέρα με δείπνο και απολαύστε εξαίσιο φαγητό με την εντυπωσιακή θέα του ορίζοντα της Νέας 

Υόρκης. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και τα βαλάντια. Επιλέξτε από πολυτελή γιοτ, vintage σκάφη και 

σκάφη και με γυάλινη οροφή. Απολαύστε ένα χαλαρό brunch ή …ανεβείτε κλίμακα με πολυτελή μπουφέ και ζωντανή 

μουσική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEW YORK NEW YORK  
 

με τα μάτια της Manessis Travel 
 

 
 

 

Αναχωρήσεις:  11.03, 25.03, 09.04, 13.04, 14.04 (Πάσχα) , 28.04, 12.05, 28.05, 09.06, 30.06, 14.07, 21.07, 29.07, 

03.08, 04.08, 05.08, 11.08, 25.08, 09.09, 23.09, 13.10, 27.10      /      8, 9, 10 μέρες 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής  
 

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη (και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*) 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!  
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε 
δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από 
αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα 
αρχιτεκτονικής.  
 

 
 

Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η 1η Λεωφόρος βρίσκεται ανατολικά της 2ης κοκ.). Η 
αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των 
οδών ξεκινάει από την 5η Λεωφόρο (Fifth Avenue) και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό 
σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου.  
Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να 
βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας. 
 
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν  
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Βασικοί σκοποί του Οργανισμού αυτού είναι η 
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη, η συνεργασία μεταξύ των Εθνών για την επίλυση διεθνών κρίσεων  και 
η προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την μεγάλη αυλή του κτιρίου στολίζουν εκθέματα - δωρεές από διάφορες 
χώρες.  
Ακολουθεί η κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που 
στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο 
Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. 

Live your Fairytale because time can not wait! 



 

Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης 
ιστορίας.  
Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την 
ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα 
αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. 

 
 

Στην δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό, αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα 
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. 
Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι 
έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί 
και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως 
αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία 
της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. 
Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, 
τον ποταμό Χάντσον (Hudson) και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών 
αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια μέσα 

στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία 
χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι 
κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους 
συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. 
Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων 
της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να 
ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ.  
Ακολουθεί η ξακουστή 5η Λεωφόρος με το Μουσείο Guggenheim, το 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump (του 
πολυεκατομμυριούχου και πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ), όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά 
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά.  
Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του 



 

στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, 
που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ 
είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. 
Το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.  
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα  
H σημερινή μέρα ξεκινά µε μια Κρουαζιέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε από το πλοιάριο 
τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, 
καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Μανχάταν. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν.  

Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο υπέροχο Chelsea Market. Τα 
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον 
τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial 
λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν 
εμφανή την παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν 
δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, 
εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η "Μέκκα" των 
gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί 
ως το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές 
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες.  
Επόμενος σταθμός μας το Χάι Λάιν (The High Line), ένα 
μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες 
υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. 
Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower 
Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall Street, η οποία 
λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα 
του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του Federal Hall. 

Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One World Trade Center", 
το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το 
συγκρότημα "National September 11th Memorial and Museum", που περιλαμβάνει 
ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται 
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι 
Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα 
ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη.  
Στη συνέχεια θα δούμε τον ολόλευκο σταθμό του Μετρό στο Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου, τον επιβλητικό Oculus, ένα ορόσημο αρχιτεκτονικής και συμβολισμού που 
σχεδίασε ο διάσημος Ισπανός αρχιτέκτονας Σαντιάγο Καλατράβα, με στόχο το World 
Trade Center Transportation Hub να μοιάζει με πουλί έτοιμο να πετάξει. Ο 
εντυπωσιακός αυτός σταθμός έχει μήκος 111 μέτρα και πλάτος 35 μέτρα - για να τον 
περπατήσει κανείς με φυσιολογικό βήμα από την μία πλευρά στην άλλη χρειάζεται 
περίπου ενάμισι λεπτό.  
Εκεί κοντά βρίσκεται και ο περίφημος ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου 
της Νέας Υόρκης, ο οποίος καταστράφηκε από το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου του 2001 και ύστερα από 21 χρόνια ανοίγει και πάλι τις πύλες του, αφού 
ανοικοδομήθηκε με μάρμαρο από την Πεντέλη σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σαντιάγο 
Καλατράβα και με μια πραγματικά εντυπωσιακή αγιογράφηση από τον εξ ίσου 
φημισμένο αγιορείτη αγιογράφο π. Λουκά.   
Τέλος θα δούμε την καινούργια γειτονιά Hudson Yards, την μεγαλύτερη ανάπτυξη 
ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο 
δεσπόζει το εντυπωσιακό "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards 
περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή καταστήματα, 
εστιατόρια διάσημων σεφ κλπ.  

 
 
 



 

4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης, Γέφυρα του Μπρούκλιν, Hudson Yards   
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής ημέρας ο Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Γκραντ Σέντραλ (Grand Central) της Νέας Υόρκης, που άρχισε να 
λειτουργεί από το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης 
και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται η 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων. Το κτίριο 
έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο. 
Λίγο πιο κάτω βλέπουμε το Flatiron Building ή Fuller Building, όπως 
ονομαζόταν αρχικά. Είναι ένας πρωτοποριακός ουρανοξύστης 
κτισμένος σε τριγωνικό μπλοκ μεταξύ 5ης Λεωφόρου και Broadway, 
που μετά την ολοκλήρωσή του το 1902, υπήρξε ένα από τα 
ψηλότερα κτίρια της πόλης. Το Flatiron αποτελεί ένα ακόμα 
ορόσημο της Νέας Υόρκης και κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 
Έπεται το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), που ιδρύθηκε το 
1831 και έχει προσελκύσει για σπουδές συγγραφείς, μουσικούς, 
καλλιτέχνες και διανοούμενους. Είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα με 27,444 
συνολικές εγγραφές προπτυχιακών σπουδών. Η κύρια 
πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στην Washington Square, κοντά στο 
Γκρίνουιτς Βίλατζ.  
Η περιήγησή μας συνεχίζεται σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν 
που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς 
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 σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από τις 
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και έθνικ καταστήματα 
ειδών δώρων.  
Συνεχίζουμε με την μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). 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 
της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται 
αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. 
Τέλος, θα δούμε σήμερα από κοντά την Hudson Yards, την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση σε ανοικοδόμηση (25 δισ. δολάρια) στην 
ιστορία των ΗΠΑ μετά το κέντρο Ροκφέλερ, που σκοπεύει να διαμορφώσει μία "άλλη πόλη" μέσα στη Νέα Υόρκη. Όταν αυτή η 
ολοκαίνουργια γειτονιά άνοιξε επισήμως τις πύλες της για να καλωσορίσει πολίτες και επισκέπτες, έσπευσαν περισσότεροι από 1.000 
άνθρωποι. Η Hudson Yards εκτείνεται σε 14 στρέμματα και περιλαμβάνει τεράστια πεζοδρόμια, κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά 
καταστήματα και εστιατόρια, υπερπολυτελή διαμερίσματα, ενώ στο κέντρο του βρίσκεται το Vessel, το εντυπωσιακό κτίριο-γλυπτό, 
που μοιάζει με τεράστια κυψέλη και αποτελείται από 154 σκάλες με συνολικά 2.500 σκαλοπάτια, προσφέροντας μοναδική θέα. 
Ανάμεσα σε αυτά τα… θηρία βρίσκεται το κτίριο "The Shops & Restaurants at Hudson Yards", το οποίο συγκεντρώνει στους 
καλογυαλισμένους διαδρόμους του μερικά από τα μεγαλύτερα brands λιανικής και εστίασης στον κόσμο: το πρώτο κατάστημα του 
Neiman Marcus στη Νέα Υόρκη, ένα concept store της αλυσίδας Zara, αλλά και τα πρώτα φυσικά καταστήματα αρκετών online 
retailers, εστιατόρια celebrity chefs, όπως το πολυσυλλεκτικό "Mercado Little Spain" του José Andrés και των αδερφών Albert και 
Ferran Adrià στο υπόγειο ή το "Wild Ink", το πρώτο εστιατόριο της λονδρέζικης εταιρείας catering Rhurhab. 
Εκεί βρίσκεται και το νέο "Estiatorio Milos", που καταλαμβάνει αποκλειστικά τον τελευταίο κοινόχρηστο όροφο του κτιρίου. Ο Κώστας 
Σπηλιάδης, κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικής γαστρονομίας στην Αμερική, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές 
της ανά τον κόσμο, o σεφ, restaurateur και θεμελιωτής μιας αυτοκρατορίας εστιατορίων, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του νέου 
project. 

 
5η μέρα: Νέα Υόρκη, Εκπτωτικό Χωριό Woodbury Common Outlets (Προαιρετικό) 
Σήμερα μπορούμε να περάσουμε την ημέρα μας στο Woodbury Common, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το 
Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη 
μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως 
και 70%. Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce 
& 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. Επίσης, θα μπορέσετε να 
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.  



 

Εναλλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Metropolitan Museum of Art (The MΕΤ), ένα από τα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1870 από μια ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών και καλλιτεχνών, που 

ήθελαν να δημιουργήσουν ένα μουσείο για να φέρουν την Τέχνη και 
την Παιδεία στον αμερικανικό λαό. Βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο 
Μανχάταν και οι συλλογές του περιλαμβάνουν περίπου δύο 
εκατομμύρια έργα τέχνης, που καλύπτουν περισσότερα από 5.000 
χρόνια ιστορίας και προέρχονται από σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Το Μουσείο φιλοξενεί εκθέματα Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, 
Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφίες, 
ενδύματα, όπλα και μουσικά όργανα.  
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο υπάγεται 
στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις πύλες του 
για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά 
μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην τέχνη και την 
αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα 
τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Οι 
κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να 
ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης.  
Το απόγευμα σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην Tribeca και 
κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και 
διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) 
στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το West 
και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται 

στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή. 
 

6η μέρα: Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)  
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση "District of Columbia", που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια 
- την ομοσπονδιακή περιφέρεια που ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, 
τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί 
βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το 
Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 
172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα 
κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. 
Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ, 
μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια και του 
Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη 
της μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας 
(την πολιτεία Κολούμπια) και είναι προικισμένη 
με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της 
ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα 
πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και 
ευθυγραμμισμένες λεωφόρους.  
Πέραν της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις 
ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, 
επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους.  
Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα 
αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο 
του Μανχάταν. 
Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο "Solomon R. Guggenheim", 
που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης.  



 

Επίσης, το "Museum of Modern Art" (MoMA), που θεωρείται η "Μέκκα" της μοντέρνας τέχνης, φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες 
συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης.  
Μια ακόμα πρόταση είναι η μεγαλοπρεπής Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 
42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα όμως 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 αυτές! Αξίζει! 
 
 

7η μέρα: Νέα Υόρκη, Βοστόνη (Προαιρετικό)  
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν 
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να 
συνδυάσουν βόλτες και ψώνια στην πλούσια αγορά της.  
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία 
από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη 
ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε τον 
τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της 
Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από 
τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί 
σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για 
την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.  
Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως 
το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο Prudential και 
διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το 
Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της 
Βοστόνης 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 μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα (Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*) 

Τελευταία μέρα της εκδρομής σήμερα και σας ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
(American Museum of Natural History) 
Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ένας "υποχρεωτικός προορισμός" για όσους ενδιαφέρονται για τον φυσικό κόσμο. 
Εκτείνεται σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα και αποτελείται από 28 ενωμένα μεταξύ τους κτίρια, καθιστώντας το, το μεγαλύτερο 
μουσείο φυσικής ιστορίας στον κόσμο - ένα καταπληκτικό μέρος για να γνωρίσει κανείς τον φυσικό κόσμο και τα πολλά θαύματα που 
κρύβει. Ιδρύθηκε το 1869 και στις 45 εκθεσιακές αίθουσές του φιλοξενεί περισσότερα από 33 εκατομμύρια δείγματα φυτών, ζώων, 
απολιθωμάτων, ορυκτών και πετρωμάτων, μετεωριτών, ανθρώπινων οστών, αλλά και ανθρώπινων πολιτισμικών τέχνεργων. Επίσης, 
διαθέτει πλανητάριο και βιβλιοθήκη. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαδραστική εφαρμογή του μουσείου, Explorer, 
για να περιηγηθούν στα 570.000 τετραγωνικά του μέτρα και να κάνουν λεπτομερείς περιηγήσεις στις αίθουσες. Το μουσείο προσφέρει 
επίσης τη δυνατότητα κυνηγιού θησαυρού και διαθέτει 360 συσκευές που μπορεί κανείς να δανειστεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 
Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του μουσείου είναι η συλλογή δεινοσαύρων και απολιθωμένων σπονδυλωτών, η οποία θεωρείται 
η πιο σημαντική στον κόσμο. Το μουσείο διαθέτει έξι αίθουσες αφιερωμένες στην ιστορία της εξέλιξης των σπονδυλωτών, με 
δημοφιλή εκθέματα, όπως ο Τυραννόσαυρος Ρεξ και ο Απατόσαυρος. Τα διοράματα του μουσείου είναι επίσης εντυπωσιακά, όπως η 
Αίθουσα της Βιοποικιλότητας, η οποία επικεντρώνεται στη διατήρηση της ποικιλομορφίας των έμβιων όντων της Γης και η Αίθουσα 
Margaret Mead των λαών του Ειρηνικού, η Αίθουσα των ασιατικών λαών, η Αίθουσα των αφρικανικών λαών και η Αίθουσα των λαών 
της Νότιας Αμερικής, όπου παρουσιάζονται οι αυτόχθονες πολιτισμοί, αλλά και η σχετική πανίδα 
Το Rose Center for Earth and Space του μουσείου είναι ένα εντυπωσιακό γυάλινο κουτί που προστέθηκε το 2000 και περιλαμβάνει το 
Heilbrunn Cosmic Pathway, τις κλίμακες του σύμπαντος και την αίθουσα Cullman Hall of the Universe. Στεγάζει επίσης το Πλανητάριο 
Hayden, το πιο προηγμένο τεχνολογικά στον κόσμο, το οποίο προσφέρει μια πολυαισθητηριακή περιήγηση στο σύμπαν.  
Εκτός από τις εκθεσιακές του αίθουσες, το μουσείο είναι επίσης ένα παγκοσμίου φήμης επιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα.  
(Η μετάβαση γίνεται με Μετρό και δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο μετακίνησης)  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα. 
 

Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.  
Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου! 

 

❖ Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ 



 

 

Προγράμματα ξεκάθαρα και ποιοτικά για Πραγματικά Ψαγμένους Ταξιδιώτες, που ξέρουν 
να διαβάζουν τα "ψιλά γράμματα" και να αναγνωρίζουν τις παγίδες των διαφημίσεων!!! 

 
 

→  Η Εκδρομή 8 ημερών έχει 6 διανυκτερεύσεις - δεν περιλαμβάνει την 7η και 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος 

→  Η Εκδρομή 9 ημερών έχει 7 διανυκτερεύσεις - δεν περιλαμβάνει την 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος 

→  Η Εκδρομή 10 ημερών έχει 8 διανυκτερεύσεις και μία επιπλέον ελεύθερη μέρα 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ   ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

209 Emirates   ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:35 21:20 

210 Emirates   ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ  23:55 16:05 

Τιμή κάτ. άτομο 
8ημ. 8ημ. 9ημ. 10ημ. 8ημ. 9ημ. 9ημ. 10ημ. 9ημ. 10ημ. 

11-18/03 25/03-01/04 09-17/4 09-18/4 13-20/4 13-21/4 14-22/4 14-23/4 28/4-06/5 28/4-07/5 

Δίκλινο 1495€ 1495€ 1820€ 1950€ 1700€ 1835€ 1855€ 1990€ 1850€ 1965€ 

Σε Τρίκλινο  1380€ 1380€ 1770€ 1800€ 1500€ 1665€ 1695€ 1795€ 1690€ 1775€ 

Σε Τετράκλινο  1300€ 1300€ 1690€ 1700€ 1450€ 1565€ 1595€ 1695€ 1570€ 1690€ 

επιβάρυνση 1-κλινου 

   

750€ 750€ 980€ 1120€ 840€ 980€ 980€ 1120€ 980€ 1120€ 

 *Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 200 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.  

 Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €120 στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

Τιμή κάτ. άτομο 
9ημ. 9ημ. 8ημ. 9ημ. 10ημ. 8ημ. 9ημ. 10ημ. 8ημ. 10ημ. 

09-17/5 28/5-05/6 09-16/6 30/6-08/7 30/6-09/7 14-21/7 21-29/7 21-30/7 29/7-05/8 29/7-07/8 

Δίκλινο 1832€ 1832€ 1878€ 1832€ 1962€ 1895€ 1982€ 2095€ 1982€ 2252€ 

Σε Τρίκλινο  1652€ 1652€ 1688€ 1652€ 1772€ 1715€ 1795€ 1905€ 1795€ 2065€ 

Σε Τετράκλινο  1562€ 1562€ 1597€ 1562€ 1682€ 1625€ 1712€ 1815€ 1712€ 1972€ 

επιβάρυνση 1-κλινου 

   

955€ 955€ 875€ 955€ 1075€ 865€ 965€ 1075€ 895€ 1095€ 

 *Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 200 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.  

 Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €120 στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

Τιμή κάτ. άτομο 
8ημ. 9ημ. 09ημ. 10ημ. 09ημ. 10ημ. 8ημ. 09ημ. 8ημ. 09ημ. 09ημ. 

03-10/8 04-12/8 05-13/8 05-14/8 11-19/8 11-20/8 25/8-01/9 09-17/9 23-30/9 13-21/10 27/10-04/11 

Δίκλινο 1975€ 2150€ 2125€ 2195€ 2125€ 2195€ 1945€ 1995€ 1995€ 1868€ 1790€ 

Σε Τρίκλινο  1785€ 1960€ 1935€ 1995€ 1935€ 1995€ 1765€ 1795€ 1795€ 1695€ 1595€ 

Σε Τετράκλινο  1695€ 1870€ 1845€ 1905€ 1845€ 1905€ 1675€ 1700€ 1700€ 1615€ 1515€ 

επιβάρυνση 1-κλινου 

   

865€ 995€ 995€ 1095€ 995€ 1095€ 995€ 1090€ 935€ 865€ 865€ 

 *Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 200 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις.  

 Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €120 στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

✓ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ με Emirates για Νέα Υόρκη  
✓ Δύο (2) αποσκευές κατ' άτομο 
✓ Δυνατότητα πτήσεων και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο* 
✓ Διαμονή στο Κεντρικότατο Ξενοδοχείο Marriott Marquis 4*sup. πάνω στην Times Square 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 

✓ ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.  
✓ Βόλτα σε Chelsea Market, γέφυρα του Μπρούκλιν και Hudson Yards 
✓ ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (American Museum of Natural History)  
✓ Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 
✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός καθημερινά 
✓ 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's 
✓ Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στα ξενοδοχεία σας & αποθήκευσης την τελευταία μέρα 
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
✓ Δικαίωμα συμμέτοχης στις προαιρετικές εκδρομές σε Ουάσιγκτον, Βοστόνη και Εκπτωτικό Χωριό Woodbury Common 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

✓ Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική 
ασφάλιση Covid-19: 625 € 

✓ Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα με την άφιξη  
✓ Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Σημειώσεις 

1. *ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο κλπ. από 142€-195€ βάσει διαθεσιμότητας  

2. Στις αναχωρήσεις 11/3 & 25/3 η διαμονή στη Νέα Υόρκη γίνεται στο Martinique New York On Broadway 4* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γιατί η ασφάλειά 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 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί στις 15/01/2023 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. Η παιδική τιμή υπολογίζεται στην τιμή 2κλινου και ισχύει για ηλικίες 2-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
4. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA: Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων, τοπικούς φόρους διαμονής, ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση 

Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA. 
5. Η έκπτωση SMART PRICE ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα πρώτα 7 ή 10 άτομα. 
6. ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ: 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. ΔΕΝ καλύπτουν φιλοδώρημα Αρχηγού/Ξεναγού. 
7. Για τα Ελληνικά διαβατήρια για την είσοδο στις ΗΠΑ & Καναδά είναι απαραίτητη η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα). Για λόγους 

ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στην Manessis Travel (http://esta.manessistravel.gr/) για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA. Σε 
περίπτωση που έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε Βίζα για 
τις ΗΠΑ. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας ταξιδιώτης έχει επισκεφθεί μια χώρα που έχει οριστεί ως Κρατικός Χορηγός της Τρομοκρατίας (όπως η Κούβα), ο ταξιδιώτης δεν 
δικαιούται πλέον να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Visa Wavier (ESTA) και πρέπει να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

8. Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του, χωρίς παραλείψεις. 
9. Η προ-επιλογή θέσεων στα γκρουπ δεν είναι πάντα εγγυημένη και στις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες υπάρχει επιπλέον κόστος. Γίνεται μετά την έκδοση 

εισιτηρίων ή στο check in. 
10. Στις υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ’ άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με EMIRATES 2 αποσκευές δωρεάν. Σε περίπτωση που το γκρουπ είναι κάτω 

από 10 άτομα δικαιούστε μόνον μια αποσκευή. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα $30-35 
11. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια. 
 

http://esta.manessistravel.gr/

