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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Δείτε τον Τιμοκατάλογο

1η μέρα: Αθήνα-Σαν Φρανσίσκο
Αναχώρηση και πτήση για το Σαν Φρανσίσκο, άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Η πόλη,
όπως θα διαπιστώσουμε, βρίσκεται πάνω σε μια χερσόνησο, ακριβώς στη «μύτη», με τον
Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο Μπέι στα ανατολικά. Η μοναδική θέση
της προσδίδει θέα απ’ όποιο σημείο κι αν βρίσκεστε. Η πρωινή ομίχλη περιορίζει την
ορατότητα και ενδέχεται να «κρύψει» ακόμα και τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ.
2η μέρα: Σαν Φρανσίσκο (ξενάγηση)
Έχει μία καλιφορνέζικη λάμψη που συνδυάζεται με έναν μοναδικό τρόπο με τους τεράστιους
ουρανοξύστες του εμπορικού της κέντρου και την ίδια στιγμή είναι μία σύγχρονη
μεγαλούπολη, που όμως προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Η πόλη,
όπως θα διαπιστώσουμε, βρίσκεται πάνω σε μια χερσόνησο, ακριβώς στη «μύτη», με τον
Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο Μπέι στα ανατολικά. Θα δούμε την
πυραμίδα Transamerica και την Τσάιναταουν. Ακολουθεί το συγκρότημα Civic Center, με το
Δημαρχείο, την Όπερα, το μουσείο και το δρόμο των Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για
φωτογραφίες στην πλατεία Άλαμο και συνεχίζουμε μέσα από το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, που
διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Το Γκόλντεν Γκέιτ Παρκ, στολίδι και αυτό της πόλης, με
τους Γιαπωνέζικους κήπους, το Βοτανικό Κήπο, με γήπεδα Γκολφ, Λίμνες, Ενυδρεία, πάρκο με
βουβάλια και ταράνδους, μουσείο Ασιατικής Τέχνης και τέλος θα θαυμάσετε τον Ανεμόμυλο.

Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι μια ματιά στον ατελείωτο Ειρηνικό Ωκεανό.
Προχωρούμε ανηφορικά προς το Κλιφ Χάους και συνεχίζουμε στην Προβλήτα 39, με τα
γραφικά εστιατόρια και τα πλούσια καταστήματα.
Το Βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα με CABLE CAR στο Λιμάνι των ψαράδων .
Το Fisherman's Wharf υπήρξε κάποτε μία μεγάλη προβλήτα, όπου οι Ιταλοί ψαράδες
πουλούσαν την ψαριά της ημέρας. Μύδια, στρείδια, καβούρια αλλά και κάθε λογής ψάρι
έπαιρνε τη θέση του στο Market. Έχει κρατήσει το χαρακτήρα του τότε, δίνοντας λίγο
μεγαλύτερη βαρύτητα πια στα καβούρια.
4η μέρα: Χονολουλού (ξενάγηση)
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε να θαυμάζουμε την εξωτική ομορφιά της Χονολουλού.
Βλέπουμε τις πανέμορφες φυτείες ανανά, τις παραδεισένιες παραλίες, τους σέρφερ, καθώς
και τα υπόλοιπα αξιοθέατα: την ορεινή τοποθεσία Ναουνάνου Πάλι, το Παλάτι Ιολάνι, που
έκτισε ο βασιλιάς Καλοκάουα, και το άγαλμα του Βασιλιά Καμέχα-Μέχα, που κατάφερε να
συμφιλιώσει τα νησιά της Πολυνησίας. Θα δούμε, επίσης, το κτίριο που θα μας θυμίσει την
τηλεοπτική σειρά «Χαβάη 5-0». Θα καταλήξουμε στο λιμάνι του Περλ Χάρμπορ (Λιμάνι των
Μαργαριταριών), Ναύσταθμο του Αμερικανικού Στόλου του Ειρηνικού, όπου έγινε η μεγάλη
αεροπορική επιδρομή των Ιαπώνων στις 7 Δεκεμβρίου 1941 και η συνακόλουθη τραγωδία.
Από την ακτή διακρίνεται το μνημείο του Arizona, του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ, που
παραμένει στο βυθό της θάλασσας. Για το βράδυ ο ξεναγός σας θα σας κάνει προτάσεις για
να περάσετε όμορφα σε κάποιο κέντρο ή στο μπαρ κάποιου κοντινού ξενοδοχείου.
5η-6η μέρα: Χονολουλού
Δύο ημέρες ελεύθερες, για να χαρείτε την ξενοιασιά στο απίθανο εξωτικό τοπίο. Προτείνουμε
να βρείτε χρόνο για να επισκεφθείτε το Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού (Polynesia Center).
Εκεί, σε μια έκταση 42 περίπου στρεμμάτων, ανάμεσα σε κανάλια και κανό, θα δείτε
αντιπροσωπευτικά κτίσματα, αναπαραστάσεις τοπικών εθίμων και χορών των διαφόρων
συστάδων νησιών της Πολυνησίας (Σαμόα, Φίτζι, Χαβάη, Ταϊτή, Τόγκα, Νέα Ζηλανδία, κ.λπ.).
Επιπλέον, θα βρείτε καταστήματα με προϊόντα που προέρχονται από τα νησιά και θα μάθετε
πολλά για τη γλώσσα, τα ήθη κι έθιμα των κατοίκων στα νησιά του Ειρηνικού, τραγούδια,
χορούς. Θέαμα το βράδυ. Άλλη πρόταση είναι η εκδρομή στο νησί Maui η στο Μεγάλο Νησί
(Hawaii) και επίσκεψη στο ηφαίστειο Kilauea. Το Kilauea βρίσκεται στη νότια Χαβάη. Είναι το
πιο ενεργό από τα πέντε ηφαίστεια που βρίσκονται εκεί και ένα από τα πιο «δραστήρια»
ηφαίστεια του κόσμου. Στη Χαβάη πίστευαν ότι το Kilauea ήταν η κατοικία της όμορφης αλλά
και πολύ οξύθυμης Pele, θεάς της φωτιάς, της αστραπής, του χορού, των ηφαιστείων και της
βίας. Μάλιστα, θεωρούσαν ότι οι σεισμοί προκαλούνταν από το χτύπημα των ποδιών της στη
γη και οι ηφαιστειακές εκρήξεις όταν έσκαβε το βουνό με το μαγικό ραβδί της.
7η μέρα: Χονολουλού - Λος Άντζελες
Πτήση για το Λος Άντζελες . Φθάνουμε στην πόλη-προορισμό μας, παραλαμβάνουμε τα
κλειδιά των δωματίων μας και συνεχίζουμε για βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα, τη γνωστή
από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα και παραλία στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της ο
πολυσύχναστος πεζόδρομος Third Street Promenade, όπου σας περιμένουν υπέροχα
εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ εστιατόρια, δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι
μουσικές των πλανόδιων μουσικών, αλλά και τα εντυπωσιακά νούμερα των street performers,
που χορεύουν break dance καλύτερα κι από επαγγελματίες. Επιστροφή στο κέντρο του Λος
Άντζελες το βράδυ.

8η μέρα: Λος Άντζελες (ξενάγηση)
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το ιστορικό
κέντρο της «πόλης των αγγέλων»... Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού
ιερωμένου Χουνίπερο Σέρα, του 17ου αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και θυμίζει
την ιστορία της ίδρυσης των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων της Καλιφόρνιας. Δίπλα
ακριβώς ένα ακόμα κομμάτι του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Συνεχίζουμε με το Walt
Disney Concert Hall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες επιφάνειες και τις ιδιόρρυθμες καμπύλες,
έργο του Frank Gehry, το οποίο φιλοξενεί συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και θεατρικές
παραστάσεις.. Περνώντας από το κέντρο βλέπουμε το δικαστήριο, το Δημαρχείο, την
Αστυνομία, την Γιούνιον Σκουέρ. Μέσω Sunset Boulevard προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον
πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να
υποδεχθούν την -κυρίως- επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα στη
χλιδή, Γουέστ Χόλιγουντ και σταματάμε να θαυμάσουμε τη «λεωφόρο των αστέρων»
(Hollywood Boulevard), με τους διάσημους πρωταγωνιστές να έχουν καταλάβει τη θρυλική
θέση τους στο πεζοδρόμιο. Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μάς θυμίζουν στιγμιότυπα από την
απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε από καλό σημείο την
επιγραφή Χόλιγουντ πάνω στο λόφο. Συνεχίζουμε με το Man’s Chinese Theatre με την
περίτεχνη κινέζικη πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο όπου φιλοξενούνται τα αποτυπώματα
των σταρ.Το σκηνικό συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα ( όπως το Hollywood & Higland ),
εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι ( όπως το art deco El Capitan
Theater ) και ιστορικά ξενοδοχεία ( όπως το «Hollywood Roosevelt Hotel» )
Το βράδυ επισκεφτείτε το Farmers market. Μια ''αγορά'' που πρέπει να επισκεφτείς. Δυο
''περιοχές'' η μια πιο κυριλέ και η άλλη πιο απλοϊκή που και οι δύο έχουν να σου προσφέρουν
χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να πάρεις μαζί σου.
Στην πιο απλοϊκή περιοχή περπατούσες ανάμεσα σε μαγαζιά εποχή δεκαετίας 60 – 70 με πιο
παραδοσιακό και απλό στήσιμο, μαγαζιά με πιο πολύ ή λιγότερο ποιοτικά σουβενίρ.
Με το που περνάς ένα κάθετο δρόμο μέσα στο Farmers market μεταφερεσε στην εποχή μας.
Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά.
9η μέρα: Universal Studios, Hollywood
H σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Universal. Καταλαμβάνουν μια ολόκληρη
«πόλη» σε έκταση, πάνω σε βουνά, λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυρίσει
πάμπολλες ταινίες. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας με μια διαδρομή με τρενάκι στα στούντιο που
λειτουργούν. Θα δούμε έπειτα από κοντά τα στούντιο του «Υδάτινου Κόσμου», θα συνεχίσουμε
με τα ειδικά εφέ, το «Τζουράσικ Παρκ», τους «Τρανσφόρμερς», τη «Μούμια» κ.λπ. Χρόνος
ελεύθερος για αγορά σουβενίρ πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Σαν Ντιέγκο (προαιρετικό)
Προτείνουμε ολοήμερη προαιρετική «κυκλική» εκδρομή. Ξεκινά με το λιμάνι του Λος Άντζελες το
Σαν Πέντρο, που διαθέτει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και τεράστιο όγκο εμπορευμάτων που
διακινούνται και εξοπλισμού που τα διαχειρίζεται. Συνεχίζουμε στο Λονγκ Μπιτς, με το
κρουαζιερόπλοιο «Κουίν Μέρι» αραγμένο στο λιμάνι του, και προχωρούμε στον παραλιακό
δρόμο, με τον Ειρηνικό Ωκεανό στα δεξιά μας: εναλλάσσονται παραλίες(Σίιλ Μπίτς,
Χάντινγκτον Μπίτς , Νιούπορτ Μπίτς και Λαγκούνα Μπίτς ) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς
επαύλεις, πετρελαιοπηγές, πανάκριβα αυτοκίνητα. Από το Ντέινα Πόιντ και βγαίνουμε στην
εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου
θα δούμε την Gas Lamp District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι. Μέσω της

εντυπωσιακής San Diego Bridge, μήκους 3.000 μ., φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου
θα επισκεφτούμε το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ επιστροφή στη βάση μας
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το Καλιφόρνια Αντβεντιουρ η τον κόσμο του Ντίσνεϋ
11η-12η μέρα: Λος Άντζελες-Αθήνα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 Βραδινή βόλτα στη Σάντα Μόνικα
 Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο
 Ξενάγηση στην Χονολουλού
 Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα
 Ξενάγηση στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal Studios, Hollywood
 Είσοδος στα Universal Studios, Hollywood (αξίας $95) .
 Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's
 Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική
 Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο
 Ταξιδιωτικά έντυπα
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης.
 Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
 Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά πληρωτέα κατά την άφιξη την πρώτη μέρα
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
 Είσοδος στα θεαματικά πάρκα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Για το ESTA ζητήστε από εµάς τη συμπλήρωση της αίτησης µε την εγγραφή σας, που είναι
απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ.
2) Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία,
ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί
απαραίτητο ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς
παραλείψεις.

ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ
1) Οι τιμές SMART PRICE Ισχύουν για κρατήσεις έως και 32-45 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης η για τις πρώτες 9 θέσεις .
2) H Παιδική τιμή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.
3) Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των
αεροπορικών ναύλων και Ξενοδοχείων.
4) Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτομο (μέχρι 22kg) είναι δωρεάν. Στις
εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα
25-30USD.

