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1η µέρα: Αθήνα-Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο
«Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη γνωριμία μας ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς
το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους: το 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 μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής.
Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First
Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second, 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 Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα
ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα
να βρεις το δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν
- και η αρίθμηση αυξάνεται καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
στην «καρδιά» του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (αναλόγως με την ώρα) μπορούν να
βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση με την 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, διεθνείς
παραγωγές μπαλέτου και μοντέρνου χορού, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
επιδείξεις μόδας και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας. Εκεί έχουν εμφανιστεί

αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης, όπως η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς
δίπλα είναι η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα
μεγαλύτερα ονόματα στη σύγχρονη ιστορία. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον
σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, θα σας δώσει την
ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες,
περιποιημένους χώρους πικνίκ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο
- κατά τους χειμωνιάτικους μήνες, στο Central Park λειτουργεί το παγοδρόμιο «Wollman
Rink». Ενώ οι αθεράπευτα ρομαντικές ψυχές σίγουρα θα επιδιώξουν να κάνουν μια βόλτα
στα εκτεταμένα όρια του Central Park με άμαξα, ειδικά αν το διάσημο πάρκο της Νέας
Υόρκης έχει καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο χιονιού.
Από τη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου «Ντακότα», στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου
κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά., ανάμεσά τους και το αδικοχαμένο «Σκαθάρι»,
Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia με δυο λόγια ο
μεγαλοπρεπέστερος «ναός» 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 Hudson, το Χάρλεμ με το περίφημο
Apollo Theatre.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 κάτοικοι για να ζεσταθούν έχουν από καιρό χαθεί. Το
Χάρλεμ αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της
αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς δεξιά κι αριστερά έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν
εστιατόρια και καφέ.
Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο
των μαύρων της Νέας Υόρκης έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει.
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim,. Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε το Trump Tower
του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους
Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier,
Bulgari. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτηρίων. Είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα,
εστιατόρια και στη μέση σε έναν από τους ουρανοξύστες το παρατηρητήριο με
εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην
Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά» των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ, είναι μια μεγάλη λεωφόρος
που διατρέχει όλο το Μανχάταν και φυσικά την Times Square, και έχει δανείσει το όνομά
της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις
προτάσεις του ξεναγού σας.

3η µέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
Περιήγηση 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 με γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια.
Φθάνουμε στη «Μικρή Ιταλία», με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε προς Τσάιναταουν, μία από τις
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα «έθνικ» ειδών δώρων. Συνεχίζουμε και φθάνουμε
στο νοτιότερο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan). Επίσης, στο κέντρο του
Μανχάταν θα δεις και την πασίγνωστη Wall Street η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι και η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης όπως
το Federal Hall. Περιλαμβάνει επίσης το Μπάτερι Παρκ,το «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 πισίνεςδεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν στις
επιθέσεις.
Συνέχεια στην προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική
περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.
H ξενάγηση συνεχίζεται µε κρουαζιέρα µε πλοιάριο, όπου θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island, χώρο
υποδοχής παλαιότερα των μεταναστών, το Άγαλµα της Ελευθερίας από κοντά, καθώς
και το Στάτεν Άιλαντ & το New Jersey. Σε κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα
απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Manhattan. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από
το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Με την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας,
επιστρέφετε µε µέσον της επιλογής σας και έξοδα ατοµικά.
4η µέρα: Νέα Υόρκη- Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Mετρό για το το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(συντομογραφία AMNH), βρίσκεται στο Upper West Side του Μανχάταν κοντά στο
Σέντραλ Πάρκ της Νέας Υόρκης, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά μουσεία
του κόσμου. Στις τεράστιες αίθουσες του στεγάζονται μόνιμες εκθέσεις και συλλογές που
υπερβαίνουν τα 32 εκατομμύρια εκθέματα ,ερευνητικά εργαστήρια, και η περίφημη
βιβλιοθήκη του.
Στην συνέχεια επίσκεψη στο ΥΠΕΡΟΧΟ CHELSEA MARKET. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν
και αγκαλιάζουν όλον, τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial
λεπτομέρειες όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα και ό, ι αντίστοιχο κάνουν εμφανή την
παρουσία τους και 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 λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το food mall
στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping, για
καλλιτεχνικές δραστηριότητες .
Ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας στην παγκόσμια μητρόπολη.

Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το Λας Βέγκας . Εδώ τα φώτα έχουν να
σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού
μαζί με τα εκατομμύρια φώτα του, λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι αδύνατον
να το επισκεφτεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό γιατί τo Λας Βέγκας στη μέση της ερήμου
της Νεβάδα, είναι απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά: τα
ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση
των επισκεπτών για παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε μέρα
επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
που διαθέτει και καζίνο.
5η μέρα: Λας Βέγκας (ξενάγηση)
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα επισκεφθούμε πεζή, συνοδευόμενοι από
τον ξεναγό μας, τα σημαντικότερα ξενοδοχεία-αξιοθέατα, που το κάθε ένα διοργανώνει
θεματικά σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό του. Στο Treasure Island
παρουσιάζεται τέσσερις φορές την ημέρα η παράσταση στο δρόμο με τους πειρατές.
Στο The Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου που
επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε ώρα. Στο Bellagio θα αφιερώσετε σίγουρα λίγη ώρα και
αρκετή μπαταρία από την κάμερά σας για να παρακολουθήσετε το θέαμα με τα
σιντριβάνια που «χορεύουν» μετά μουσικής. Στο Venetian θα θαυμάσετε τις γόνδολες
που θυμίζουν την ομώνυμη Ιταλική πόλη. Τα φλαμίνγκο κλέβουν την παράσταση
μπροστά στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει στο Λος Άντζελες η
Σφίγγα και η πυραμίδα έξω από το Luxor. Ομοίως θα εντυπωσιαστείτε από το Caesars’s
Palace, το Paris Las Vegas με τον πύργο του Άιφελ, το New York με την «κυρία Liberty»,
το Excalibur, το Mandalay Bay με τους καρχαρίες, το MonteCarlo με το «πολικό» μπαρ.
Στις τεράστιες -όπως ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα- μουσικές σκηνές της πόλης
παρελαύνουν μεγάλα ονόματα, όπως Σελίν Ντιον, Ροντ Στιούαρτ, Έλτον Τζον κ.ά. Αν έχετε
την ευκαιρία εκμεταλλευτείτε το βράδυ σας παρακολουθώντας κάποια ξεχωριστή
παράσταση η δειπνήστε σε ενα παγκοσμίας κλάσης εστιατόρια του ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ αφου
πλέων ολοι οι Τοπ Chef του κόσμου έχουν τουλάχιστον ένα Εστιατόριο .
Μοναδική Εμπειρία το εστιατόριο Picasso στο Bellagio Hotel εκτός από τη γευστική
εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε μερικά και μερικά από τα έργα του Πικάσο στους
τοίχους, αξίας πάνω από 100 εκατ. δολάρια. Ο executive σεφ Julian Serrano, ενώ η
ματιά σας
θα...περιπλανείτε στα πολύτιμα αυτά έργα, θα σας ετοιμάζει πιάτα
εμπνευσμένα από τη γαλλική και ισπανική κουζίνα. Εδώ μάλιστα, γυρίστηκε και η σκηνή
του δείπνου της Τζούλια Ρόμπερτ και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Oceans 11».
6η μέρα: Λας Βέγκας-Γκραντ Κάνιον (προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για να συνεχίσετε τη γνωριμία σας με την υπέροχη, ζωηρή και πάντα
ενδιαφέρουσα πόλη. Προτείνουμε προαιρετική αεροπορική εκδρομή στο Γκραντ Κάνιον
με αεροπλάνο 15-20 θέσεων( μία επιλογή απο πολλές ) Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία
με πούλμαν και μετάβαση στο αεροδρόμιο, 1 ώρα μακριά από την πόλη. Πτήση 1 ώρας
πάνω από την τεχνητή λίμνη Μεντ, που δημιουργήθηκε από το φράγμα Χούβερ Νταμ και
από το φαράγγι Γκραντ Κάνιον, που το διαρρέει ο ποταμός Κολοράντο. Απ’ όλες τις
θέσεις του αεροσκάφους η θέα είναι απρόσκοπτη, αφού τα φτερά είναι
προσαρμοσμένα πάνω από την άτρακτο. Η εκδρομή έχει συνολική διάρκεια περίπου 4
ώρες και δεν περιλαμβάνει προσγείωση, γεύμα και ελληνική συνοδεία.

Επιστροφή και διανομή στα ξενοδοχεία. Ο χρόνος που απομένει επαρκεί και για ψώνια σε
εκπτωτικό χωριό. Το Premium Outlets North απέχει μόλις 20 λεπτά με ταξί και διαθέτει
επώνυμα είδη και ελκυστικές προσφορές. Αλλη επιλογή είναι ένας γάμος Εξπρές!!
7η μέρα: Λας Βέγκας-Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια Δύση των ταινιών.
Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας, όπου ζουσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη
θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας
και στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν Μπερναντίνο. Στάση για φαγητό στο Μπάρστοου, με το
σταθμό και το εμπορικό τρένο. Λίγο πιο κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος
Route 66, που δυστυχώς δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε λόγω βάρους του
οχήματός μας. Εκεί έλκουν την καταγωγή τους τα «road movies», ή αλλιώς οι ταινίες
δρόμου και καταδιώξεων με μοτοσικλέτες που γυρίστηκαν τη δεκαετία του ’60.
Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει πράσινο, οι δρόμοι
γίνονται φαρδείς, με 10-12 λωρίδες, και από μακριά διακρίνονται ουρανοξύστες.
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 -κυρίωςεπώνυμη (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 επισκεφτειτε 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 περνας 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 μέρα: Λος Άντζελες Μοντερεί /Καρμέλ
Αναχώρηση από Λος Αντζελες για Μοντερέι. Αφού μας μαγέψει από μακριά η
εκπληκτική θέα της ακτής του Ειρηνικού, θα περάσουμε το απόγευμα απολαμβάνοντας
αυτή την περίτεχνη πόλη. Χτίστηκε το 1770 ως ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά φυλάκια της
δυτικής ακτής. Πολλά από τα πρώτα Αμερικανικά Αποικιακά κτήρια στέκονται ακόμα. Το
Μοντερέι έγινε τελικά η πρωτεύουσα σαρδέλας του Δυτικού Ημισφαιρίου, όταν η πρώτη
μονάδα συσκευασίας ιδρύθηκε το 1900. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν
μετατραπεί σε γραφικά εστιατόρια και μπουτίκ. Η περιοχή αυτή ονομάζεται "Cannery
Row", έγινε διάσημη από τον συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ και εξακολουθεί να παραμένει
ένα διασκεδαστικό μέρος για να εξερευνήσετε. Ο Κόλπος του Μοντερέυ είναι ένα
φανταστικό μέρος για να παρακολουθήσετε φάλαινες. Αυτό που παρουσιάζει
πραγματικό ενδιαφέρον είναι το 17 Miles Drive, που βρίσκεται μεταξύ του Πασίφικ
Γκρόουβ και της Πεμπλ Μπιτς, ένας υπέροχος δρόμος τον οποίο μπορείς να διασχίσεις
με το αυτοκίνητο θαυμάζοντας την πλούσια βλάστηση, τη θέα του ωκεανού, τα γήπεδα
του γκολφ και τις υπερπολυτελείς επαύλεις, που θυμίζουν χολιγουντιανές παραγωγές,

αλλά και το Καρμέλ, ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο γεμάτο ακριβά,
πολυτελή εστιατόρια, γκαλερί, πετρόχτιστες βίλες και πλακόστρωτα μονοπάτια, όλα
προσεγμένα και καλαίσθητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.
12η μέρα: Μοντερεί /Καρμέλ- Σαν Φρανσίσκο (ξενάγηση)
Αναχώρηση για το Σαν Φρανσίσκο . 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. 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.
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 συνεχίζουμεστην 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.
13η μέρα: Σαν Φρανσίσκο
Ημέρα ελεύθερη με τον ξεναγό σας να απολαύσετε την πόλη .
Προτείνουμε να επισκεφθείτε το γειτονικό εθνικό πάρκο Muir Woods, για να περπατήσετε
μέσα στο εντυπωσιακό δασωμένο τοπίο, σε βαθύσκια μονοπάτια και ανάμεσα στις
γιγαντιαίες σεκόγιες. Τέλος μπορείτε να συνεχίσετε για το κοσμικό Sausalito, πάνω στη
θάλασσα, με τις αίθουσες τέχνης και τα κομψά εστιατόρια. Προτείνουμε επιστροφή στο
Σαν Φρανσίσκο με το καραβάκι της γραμμής. Στη Union Square θα βρείτε τα πιο μεγάλα
καταστήματα της πόλης όπως το Macys και το Neiman Marcus. Ενα μικρό κομμάτι της
Hayes Street, γνωστό ως Hayes Valley φιλοξενεί μπουτίκ και μικρά καταστήματα με
δημιουργίες ντόπιων σχεδιαστών. Ρετρό καταστήματα με ρούχα, μεταχειρισμένα έπιπλα
και μεξικάνικα είδη λαϊκής τέχνης θα βρείτε στην περιοχή Mission District και στην Haight
Street.
14η-15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
 13 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 ΔΩΡΟ επίσκεψη στο άγαλμα της Ελευθερίας
 Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν
 Βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα
 Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
 Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
 Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή)
 Ξενάγηση στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal Studios, Hollywood
 Είσοδος στα Universal Studios, Hollywood (αξίας $95) .
 Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο
 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 (οριστικοποιείται 13 ημέρες προ
αναχώρησης).
 Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά με την άφιξη κατά την πρώτη ημέρα.
 Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο .
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
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 SMARTPRICE Ισχύουν για κρατήσεις έως και 32 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης. 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.

