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ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ 

12 Ημέρες 

Το Μοναδικό Πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς 

Χωρίς ατέλειωτες Οδικές Διαδρομές  

Ξενάγηση στο Βόρειο & Νότιο Μανχάταν, Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν 

ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Μουσείο Μετροπόλιταν 

ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. 

Καραβάκι "Maid of the Mist" στον Νιαγάρα και γραφική πόλη Niagara-on-the-Lake 

 

Αναχωρήσεις  

Σεπτέμβριος: 07, 21  

Οκτώβριος: 06, 20 

Μάρτιος 2023: 09, 23 

 

1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. 

Κτισμένο στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της 

μικρότερης από τις Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο 

τμήμα της ομώνυμης πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο 

δυναμικό και "ζωντανό" αστικό κέντρο της χώρας. 

Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελεί 

το χρηματο-οικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό 

κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη γοητεία και τη 

λάμψη της σύγχρονης μεγαλούπολης με την άριστη 

ποιότητα ζωής και τα πολύ χαμηλά ποσοστά 

εγκληματικότητας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Περπατώντας στο κέντρο του 

Τορόντο (downtown), την προσοχή σας θα τραβήξει 

αμέσως η αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών κατασκευών. Ουρανοξύστες από τσιμέντο και γυαλί και σύγχρονα εμπορικά πολυκαταστήματα 

δίπλα σε παλιά κτίρια βικτοριανής εποχής και μικρές καλοσυντηρημένες κατοικίες συνθέτουν τον αστικό χάρτη 

του κέντρου, αντικατοπτρίζοντας το όραμα των Καναδών για πιο ανθρώπινες και φιλόξενες πόλεις. 
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2η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση - Niagara-on-the-Lake, Καραβάκι Maid of the Mist - Καταρράκτες Νιαγάρα 

Πρωινή ξενάγηση στο Τορόντο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN 

(1973-1976, που επί 31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά 

του την "έκλεψε" ο Burj Khalifa), το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center (πρώην 

SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό και νέο), το εμπορικό κέντρο 

Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, τα μοντέρνα κτίρια 

στο κέντρο της πόλης, το Harbourfront Center που "βλέπει" τα 

νησιά στη λίμνη Οντάριο κ.ά. Τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 

του Τορόντο θα τον ανακαλύψετε μακριά από το κέντρο της 

πόλης, στις συνοικίες της, που κάθε μια από αυτές "κυριαρχείται" 

από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Η καρδιά της ελληνικής 

συνοικίας (Greektown) κτυπά δυνατά στην οδό Danforth, οι Ινδοί 

έχουν ιδρύσει τη δική τους συνοικία (Little India), το κινέζικο 

στοιχείο απαντάται σε πέντε προάστια της πόλης, οι Ιταλοί έχουν 

δημιουργήσει τη Μικρή Ιταλία, οι Πορτογάλοι, οι Κορεάτες, οι 

Πολωνοί… Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί μια 

μικρογραφία της πατρίδας των κατοίκων της. Μετά το τέλος της 

ξενάγησης μας περιμένει μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο 

ποτάμι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες και ιστορικά 

φρούρια με προορισμό την γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας 

στη Λίμνη" (Niagara-on-the-Lake), όπου θα μεταφερθούμε στην 

κυριολεξία σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ 

ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. 

Συνεχίζουμε για τους Καταρράκτες του ποταμού Νιαγάρα. Θα 

δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε από την πλευρά του 

Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης και της ορμής του 

νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το παιχνίδι του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των 

τουριστών, οι οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους 

Minolta, Skylon και το Clifton Hill. Καιρού επιτρέποντος, θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι Hornblower/Maid of 

the Mist για να δούμε από το δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη.  

Επειδή θα διανυκτερεύσουμε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μοναδικό 

Φαντασμαγορικό Σόου με τους υπέροχους νυχτερινούς φωτισμούς. Κάθε απόγευμα, όταν ο ήλιος δύει, τα 

νυχτερινά αξιοθέατα των Καταρρακτών του Νιαγάρα ζωντανεύουν, καθώς οι τρεις τους καταρράκτες 

μεταμορφώνονται σε ένα απίστευτο, πολύχρωμο αριστούργημα νερού και φωτός. Εκατοντάδες φώτα LED που 

βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές τοποθεσίες στο φαράγγι δημιουργούν μια σειρά χρωμάτων και μαζί με 

το εκπληκτικό σόου των πυροτεχνημάτων, προσφέρουν ένα ασύλληπτης ομορφιάς θέαμα που θα μείνει για πάντα 

χαραγμένο στη μνήμη σας!  

 

3η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα - Νέα Υόρκη  

Σήμερα θα διασχίσουμε τρεις πολιτείες. 

Τα Απαλάχια Όρη χωρίζονται σε δύο τμήματα: τα Νότια και τα Βόρεια Απαλάχια, σε κάθε ένα από τα οποία 

κυριαρχούν διαφορετικά γεωμορφολογικά στοιχεία και διαφορετικό κλίμα. Στo πρώτο, με χαμηλότερο 

υψόμετρο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποταμών που ρέουν προς τον Ατλαντικό ωκεανό και σχηματίζουν 

πολλούς χείμαρρους.  

Η περιοχή χρησιμοποιήθηκε τα παλαιότερα χρόνια από τους Ινδιάνους κυρίως για κυνήγι. Αργότερα έγινε μεγάλη 

εκμετάλλευσή της από Ολλανδούς, Άγγλους, Ιρλανδούς και Γερμανούς, με δραστηριότητες όπως η υλοτομία, η 

εξόρυξη γαλαζόπετρας, η βυρσοδεψία, το κυνήγι, το ψάρεμα και αργότερα ο τουρισμός.  

Τα βόρεια δάση στις απόκρημνες βουνοπλαγιές και στις απομακρυσμένες κοιλάδες ήταν αρκετά απρόσιτα και 

έτσι γλίτωσαν από την υλοτόμηση και τις βιομηχανίες άνθρακα του 18ου και 19ου αιώνα. 



 
 

Περνάμε κοντά από το Κόρνινγκ (Corning), μια πόλη στην κομητεία Steuben, δίπλα στο ποταμό Chemung. Η 

πόλη αυτή είναι γνωστή ως η έδρα της εταιρείας Fortune 500 Corning Incorporated, πρώην Corning Glass Works, 

κατασκευαστής γυαλιού και κεραμικών προϊόντων για βιομηχανικές, επιστημονικές και τεχνικές χρήσεις. Πλέον 

η εταιρία κατασκευάζει και το γνωστό Corning Gorilla Glass για κάμερες και smartphones και το Ceramic Shield, 

που χρησιμοποιείται στα iPhone 12. 

Συνεχίζουμε μέσα από τα βουνά Pocono της Βορειοανατολικής Πενσυλβανίας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται 

από πλούσια φύση - δάση, βουνά και λίμνες.  

Μετά από περίπου μια ώρα θα φθάσουμε στην Νέα Υόρκη, αφού πρώτα διασχίσουμε την λιγότερο γνωστή, αλλά 

πολύ σημαντική γέφυρα George Washington Bridge! Φανταστείτε ότι το 2021 περίπου 51 εκατομμύρια 

αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά ταξίδεψαν στην George Washington Bridge, η οποία συνδέει το Μανχάταν 

με το Νιου Τζέρσεϊ πάνω από τον ποταμό Hudson. Κάθε ένας από τα 8 εκατομμύρια κατοίκους της Νέας Υόρκης 

θα πρέπει να διασχίσει τη γέφυρα πάνω από έξι φορές για να φτάσουν τον αριθμό αυτό. Ευτυχώς, η γέφυρα 

κατασκευάστηκε με γνώμονα αυτή τη δραστηριότητα-ρεκόρ, με 14 λωρίδες κυκλοφορίας συνολικά! 

Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!  

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 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. 

 

4η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από 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 και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου 

έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. 

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. Στη συνέχεια βλέπουμε 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 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.  



 
 

Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο 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.  

Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - 

ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον 

κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν 

περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς 

τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και 

σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων 

ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών.  

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. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του 

ξεναγού σας.  

 

5η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα  

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 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 καταστήματα έθνικ ειδών δώρων.  

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 το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε 

εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson 

Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ και η 

μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει το "Vessel". 

Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή 

καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.  

Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά 

περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.  

H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα 

φωτογραφίσουμε 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.  

 

6η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα του Μπρούκλιν, 

Chelsea Market  

Αναχωρούμε σήμερα για 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. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 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 (για γκρουπ κάτω των 16 ατόμων η 4η 

μέρα γίνεται με μετρό).  

 

7η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets (Προαιρετικό) 

Σήμερα μπορούμε να περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons, 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, προτείνουμε 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. 

 

8η μέρα: Νέα Υόρκη, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή στη Βοστόνη) 

Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν 

βόλτες και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Οι επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις 

παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν:  

Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.  

Το West Village: η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από 

τον 19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις 

λίγες περιοχές του Μανχάταν που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της περιοχής είναι το 

Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά 

της Bleecker St και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας Υόρκης),  

ενώ οι fan του Sex and the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται στην 

πραγματικότητα στο West Village, παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side. 



 
 

Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public 

Library είναι ένα από τα λιγότερο 

γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα 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! 

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.  

Επίσης, 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.  

 

9η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσιγκτον (360 χλμ.) 

Πρωινή αναχώρηση μέσω Νιου Τζέρσεϊ και Πενσυλβάνια για την Φιλαδέλφεια, που για τους Αμερικάνους 

αποτελεί μια πολύτιμη πόλη της χώρας τους. Μάλιστα, οι περισσότερο ένθερμοι "πατριώτες" αισθάνονται ότι 

οφείλουν να επισκεφθούν, έστω μία φορά στη ζωή τους, την πρώτη ιστορική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την καρδιά 

της αμερικανικής ύπαρξης. Στην Φιλαδέλφεια ξεκίνησε πριν από περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη 

ιστορία των ΗΠΑ. Εδώ υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας (1776), διαβάστηκε στον λαό το 

πρώτο Σύνταγμα (1776) και αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777). Εδώ, επίσης, συνεδρίαζε για 

δέκα συναπτά έτη (1790-1800) το Κογκρέσο, αφού η πόλη ανακηρύχθηκε το 1790 πρωτεύουσα του νεοσύστατου 

αμερικανικού κράτους. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην ανατολική ακτή. Άφιξη και πανοραμική 

περιήγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Benjamin Franklin Parkway, το Elsert Alley (τον παλαιότερο 

κατοικημένο δρόμο στην Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, μπορείτε 

να επισκεφθείτε το περίφημο Liberty Bell και την πλατεία Συντάγματος, σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική. 

Εκτός από "πνευματικό καμάρι" της Φιλαδέλφειας, το Μουσείο Τέχνης είναι αναμφίβολα και ένα από τα 

ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά σημεία της πόλης. Έξω από το Μουσείο υπάρχει ένα άγαλμα του Σιλβέστερ 

Σταλόνε (ως Rocky Μπαλμπόα). 

Μετά το πέρας της ξενάγησής μας συνεχίζουμε για την Ουάσινγκτον. Δεν είναι οι ουρανοξύστες, αλλά οι 

πυλώνες της αμερικανικής ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην Ουάσινγκτον. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων 

Πολιτειών αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και επεξεργάζεται την πολιτική της χώρας από τα κτίρια που 

περιβάλλουν το National Mall.  

Η αμερικανική αυτοκρατορία έχει τη δική της Ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον DC - ήταν η πρώτη πόλη στον 

κόσμο που σχεδιάστηκε και κτίστηκε με αποκλειστικό σκοπό να γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα.  



 
 

Το καλύτερο μέρος για τη βραδινή σας διασκέδαση είναι η περιοχή της Georgetown. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά 

μπαράκια με μουσική τζαζ και εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό. Γενικά, η ατμόσφαιρα των κτιρίων και των 

καταστημάτων θα σας θυμίσει σκηνές από  κινηματογραφικές ταινίες που δείχνουν αμερικάνικες πόλεις του 19ου 

αιώνα. Στην περιοχή υπάρχει πολύς κόσμος και τα μαγαζιά είναι συνήθως γεμάτα, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται 

και το γνωστό πανεπιστήμιο της Georgetown. 

 

 

 

10η μέρα: Ουάσινγκτον, Ξενάγηση  

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Γιούνιον, 

μπροστά στον οποίο έχει στηθεί το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και δίπλα το αντίγραφο της καμπάνας 

της ελευθερίας, που ήχησε όταν η Αμερική απελευθερώθηκε από τους Άγγλους την 4η Ιουλίου του 1783. Από 

τον σταθμό αυτόν ξεκινούν τραίνα για προορισμούς σε ολόκληρη την Αμερική. Θα θαυμάσουμε τον διάκοσμο 

και τη μοναδική του οροφή. 

Έπεται το Καπιτώλιο. Το κτίριο είναι εντελώς λευκό, κτισμένο σε ελληνικό στυλ. Αποτελείται από έναν μεγάλο 

θόλο, κιονοστοιχίες και μεγαλοπρεπείς σκάλες. Συνεχίζουμε με την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το Ανώτατο 

Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170 μέτρων Οβελίσκο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο 

των Βετεράνων του Βιετνάμ και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, που σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου The 

Mall. Στις όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Basin βρίσκονται τα Μνημεία των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ 

και Τόμας Τζέφερσον. Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε στο νεκροταφείο 

Άρλινγκτον. Ψηλά στον λόφο βρίσκεται και το μνημείο του στρατηγού Λι, που στον Εμφύλιο  

ηττήθηκε από τον Γκραντ στη μάχη του Γκέτισμπεργκ. Ανηφορίζουμε προς τους τάφους των Κένεντι. Επόμενη 

στάση μας, ο Λευκός Οίκος - η ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, θα σας 

υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα του σημείου αυτού. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με 



 
 

το Μουσείο του Αεροδιαστήματος, στο οποίο υπάρχουν χιλιάδες εκθέματα της ιστορίας των αεροσκαφών, των 

πυραύλων, των διαστημοπλοίων και της εξερεύνησης του διαστήματος. Θα δείτε τμήματα από τα διαστημόπλοια 

"Apollo" και "Soyuz", διάφορα μοντέλα σύγχρονων και παλαιών αεροσκαφών, καθώς και πέτρα από το φεγγάρι 

(η είσοδος στα μουσεία δεν χρεώνεται). 

Για το βράδυ, ίσως υπάρχει κάποια παράσταση στο Κένεντι Σέντερ που να σας ενδιαφέρει. 

 

11η-12η μέρα: Ουάσιγκτον - Βαλτιμόρη - Αθήνα 

Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγμής ή για να επισκεφθείτε ένα τουλάχιστον μουσείο 

παγκοσμίου κλάσης. Το κτίριο του Ιδρύματος Smithsonian είναι ένα ιστορικό ορόσημο και φιλοξενεί δύο 

μουσεία, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης και την Εθνική Γκαλερί Πορτρέτων. 

Επίσης, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τμήμα και αυτό του Ινστιτούτου Smithsonian, είναι το 

μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο και το πιο δημοφιλές στην Ουάσινγκτον. Εκεί θα βρείτε 126 εκατομμύρια 

εκθέματα και αντικείμενα, ταξινομημένα ανά εποχή, καλύπτοντας όλες τις χρονικές περιόδους της γης, το 

γεωλογικό της υπόβαθρο, τα στάδια εξέλιξης έμβιων και μη όντων κλπ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η αίθουσα 

δεινοσαύρων, η συλλογή που εστιάζει στους αφρικανικούς πληθυσμούς και στην αφρικανική κουλτούρα, η 

αίθουσα του ωκεανού και η νεοϊδρυθείσα αίθουσα της ανθρώπινης προέλευσης. 

Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή που έπαιξε πολύ σημαντικό 

ρόλο στην Αμερικανική επανάσταση. Φθάνοντας θα δούμε το διάσημο Inner Harbor της Βαλτιμόρης, το μικρό 

λιμάνι με το Aquarium, το Maryland Science Center, το παλιό Power Plant κλπ. και θα σταματήσουμε για περίπου 

μια ώρα στο λιμάνι της πόλης, όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για μια σύντομη βόλτα, φαγητό ή καφέ.  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.  

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ  

Χωρίς ατελείωτες οδικές διαδρομές 1635 χλμ., ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - 

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ (ΝΕΟ) 

 

 



 
 

Ημερομηνία Ημέρες Αεροπορική 2κλινο 3κλινο 4κλινο 
Διαφορά 

Μονόκλινου 

Σεπτέμβριος  07, 21 
10 Air Canada 

/Lufthansa €1850 €1750 €1695 
€895 

Οκτώβριος 06, 20 10 Lufthansa €1975 €1890 €1835 €825 

Μάρτιος  09, 23 12 Lufthansa €1935 €1850 €1795 €965 

Οι Αναχωρήσεις του 2022 έχουν 2 λιγότερες μέρες στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

*Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 250 € το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις. Η 

ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €200 στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

✓ 8 ή 10 διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό 

✓ Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes) 

✓ Ξενάγηση στο Τορόντο  

✓ Ξενάγηση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα και ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα "Maid of the Mist"  

✓ Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις με έμπειρους και εξειδικευμένους Ελληνόφωνους ξεναγούς 

✓ Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν 

✓ Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν 

✓ ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.  

✓ Βόλτα στο Chelsea Market, στη γέφυρα του Μπρούκλιν και στο Hudson Yards 

✓ ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!!  

✓ Επίσκεψη στην Φιλαδέλφεια και την Βαλτιμόρη 

✓ Ξενάγηση στην Ουάσιγκτον DC 

✓ 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 

✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

✓ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA & eTA) και έξοδα 

αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 (Συνολικά: 650 €)  

✓ Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $100/125 

πληρωτέα με την άφιξη  

✓ Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

 

 

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 25/8/2022 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.  

8. Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του, χωρίς παραλείψεις. 
9. 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 
10. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια. 
 

http://esta.manessistravel.gr/

