West COAST Road-Trip
(ειδικά σχεδιασμένο για μέχρι 10 άτομα με το
καταπληκτικό Big Sur και to Pacific coast Hwy μέχρι
το Σαν Ντιέγκο)
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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.
3η μέρα: Σαν Φρανσίσκο- KARMEL-MONTEREY
Αναχώρηση από Σαν Φρανσίσκο με εκπληκτική θέα στις ακτές του Ειρηνικού, θα περάσετε το
απόγευμα απολαμβάνοντας το περίτεχνο Μοντερέι. Χτίστηκε το 1770 ως ένα από τα πρώτα
ευρωπαϊκά φυλάκια στη δυτική ακτή. 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 παραμένει μια
ξεχωριστή τοποθεσία προς εξερεύνηση.
Ο Κόλπος του Μοντερέι είναι ένα φανταστικό μέρος για να παρακολουθήσετε
φάλαινες, ενώ εκδρομές προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο. Επισκεφθείτε τη φημισμένη
παραλία Πέμπελ και απολαύσετε τα αξιοθέατα από τις πολυτελείς επαύλεις κατά μήκος της
ακτής.
4η μέρα: Μοντερεί - Σαντα Μόνικα Λος Άντζελες
Αφού μας μαγέψει από μακριά η εκπληκτική θέα της ακτής του Ειρηνικού, θα περάσουμε το
απολαμβάνοντας αυτή την περίτεχνη διαδρομή .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.
5η 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 περνας ένα κάθετο δρόμο μέσα στο Farmers market μεταφερεσε στην εποχή μας.
Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά.
6η 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.
7η 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
8η μέρα: Λος Άντζελες - Λας Βέγκας
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια Δύση των ταινιών. Πρώτα
διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας, όπου ζουν Ινδιάνοι Μοχάβε . Εκεί έλκουν την καταγωγή
τους τα «road movies», ή αλλιώς οι ταινίες δρόμου και καταδιώξεων με μοτοσικλέτες που
γυρίστηκαν τη δεκαετία του ’60. ¨άφιξη στο 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.

9η μέρα: Λας Βέγκας
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
αφού πλέων όλοι 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...περιπλανηθείτε 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».
10η μέρα: Λας Βέγκας-(προαιρετικό) Γκραντ Κάνιον
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!!
11-12η μέρα: Λας Βέγκας-Λος Άντζελες -Αθήνα
Διαδρομή 6 ωρών .Μας υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν
Μπερναντίνο. Στάση για φαγητό σε Ελληνικό φαστ φουντ 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.
Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει πράσινο, οι δρόμοι
γίνονται φαρδείς, με 10-12 λωρίδες, και από μακριά διακρίνονται ουρανοξύστες. 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 στο Λας Βέγκας (πεζή)
 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 $150 πληρωτέα κατά την άφιξη την πρώτη μέρα
 Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο .
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Για το ESTA ζητήστε από μας για 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.

