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Τορόντο – Καταρράκτες Νιαγάρα – Νέα Υόρκη 

10 Ημέρες 

 
 

Αναχωρήσεις: 12/4, 10/5, 28/6, 19/7, 09/8, 23/8, 21/9, 09/10 

 

Το Τορόντο βρίσκεται στον νοτιοανατολικό Καναδά, στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Οντάριο, στο σημείο 

όπου εκβάλλει σε αυτήν ο ποταμός Χάμπερ. Είναι πρωτεύουσα της ομόσπονδης επαρχίας Οντάριο και η 

μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά. Αποτελεί το κεντρικό σημείο της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής 

της χώρας. Περίπου το ένα τέταρτο των Καναδών κατοικεί στην περιοχή και περίπου ένας στους έξι Καναδούς 

εργάζεται εντός των ορίων της πόλης του Τορόντο. 

Τόπος συνάντησης διαφορετικών φυλών, θρησκειών και πολιτισμών, το Τορόντο αποτελεί ένα από τα πιο 

"πολυπολιτισμικά" αστικά κέντρα του κόσμου - θεωρείται η πόλη με τις περισσότερες εθνότητες στον κόσμο.  

Αρκετές από τις συνοικίες της "κυριαρχούνται" από μια συγκεκριμένη εθνότητα: η καρδιά της Ελληνικής 
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συνοικίας (Greektown) κτυπά 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. 

Πολύ πριν την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων εποίκων, στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο κατοικούσαν 

αυτόχθονες Ινδιάνοι. Η πρώτη μόνιμη εγκατάσταση έγινε το 1750, όταν οι Γάλλοι δημιούργησαν ένα οχυρό για 

τις ανάγκες του εμπορίου γουναρικών.  Η πόλη αποτέλεσε το μήλο της έριδος μεταξύ Γάλλων και Άγγλων και 

τελικά, το 1763, περιήλθε στους τελευταίους, οι οποίοι την ονόμασαν Γιορκ και το 1796 την εξέλεξαν ως 

πρωτεύουσα του Άνω Καναδά.  Το όνομα Τορόντο το έλαβε το 1834 - σύμφωνα με μια παλιά τοπική ινδιάνικη 

διάλεκτο η λέξη "Τορόντο" σημαίνει "τόπος συνάντησης". Από τον καιρό της πρώτης εγκατάστασης των 

Ευρωπαίων εποίκων, το Τορόντο ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο πάνω στον "δρόμο" που ενώνει τις Μεγάλες 

Λίμνες της Βορείου Αμερικής με τον Ατλαντικό ωκεανό, η πλήρης διάνοιξη του οποίου για τη διέλευση μεγάλων 

πλοίων το 1959, επέφερε ακόμα μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στις αποβάθρες του λιμανιού του.   

Σήμερα το Τορόντο είναι ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά, βιομηχανικά και εμπορικά της κέντρα της χώρας 

- η οικονομική πρωτεύουσα του Καναδά. Η πόλη είναι επίσης πολιτιστικό κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος και 

έδρα πανεπιστημίων.  Με εξαιρετικό χωροταξικό σχεδιασμό, υπαίθριους χώρους αναψυχής, ποικίλες 

πολιτιστικές υποδομές (θέατρα, αίθουσες συναυλιών, μουσεία, γκαλερί) και αμέτρητες προτάσεις ψυχαγωγίας, 

το Τορόντο αποτελεί έναν ακαταμάχητο πόλο έλξης για τους επισκέπτες.  

Το κέντρο της πόλης χαρακτηρίζεται από ένα δάσος ουρανοξυστών, ενώ το πιο γνωστό αρχιτεκτονικό της 

μνημείο είναι ο ύψους 553,3 μέτρων Πύργος Τηλεπικοινωνιών CN (CN Tower), στον οποίο υπάρχει 

παρατηρητήριο και περιστρεφόμενο εστιατόριο.  Επί 31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον 

κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά του την "έκλεψε" ο Burj Khalifa. Δυτικά από τον πύργο CN βρίσκεται το 

περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Ρότζερς (Rogers Centre, γνωστό παλαιότερα ως SkyDome), η έδρα 

της ομάδας μπέιζμπολ Toronto Blue Jays και της ποδοσφαιρικής ομάδας Toronto Argonauts. Το γήπεδο αυτό 

διαθέτει χαρακτηριστική συρόμενη οροφή. Σημαντικά επίσης αρχιτεκτονικά μνημεία του Τορόντο είναι ο 

κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός (Union Station), το παλαιό (1899) και το νέο Δημαρχείο (1965) της πόλης, ο 

Καθεδρικός ναός του Αγίου Μιχαήλ, ο αγγλικανικός ναός του Αγίου Ιακώβου κ.ά.  

 

Ο ποταμός Νιαγάρας έχει μήκος 58 χιλιόμετρα και βρίσκεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών (πολιτεία 

Νέας Υόρκης) με τον Καναδά (επαρχία Οντάριο.  Οι πηγές του βρίσκονται στην λίμνη Ίρι και οι εκβολές του 

στην λίμνη Οντάριο. Κατά τον ρου του σχηματίζει τους ομώνυμους μεγαλοπρεπείς καταρράκτες, που θεωρούνται 

από τους πιο εντυπωσιακούς στον κόσμο. Οι καταρράκτες του Νιαγάρα αποτελούνται από δύο μεγάλα τμήματα 

που χωρίζονται από το νησί Goat: οι καταρράκτες Horseshoe, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην 

Καναδική πλευρά και των Americans Falls στην Αμερικανική πλευρά. Οι μικρότεροι Bridal Veil Falls βρίσκονται 

επίσης στην αμερικανική πλευρά, αλλά διαχωρίζονται από τους άλλους με το νησί Luna.  Τα νερά πέφτουν από 

ύψος 49 μέτρων στην Καναδική ζώνη και 54 μέτρων στην Αμερικανική.  Στους Καταρράκτες του Νιαγάρα 

έφθασε πρώτος ο Γάλλος εξερευνητής Λα Σαλ (La Salle) το 1678.    

Δίπλα στους καταρράκτες, βρίσκονται δυο πόλεις, μια Καναδική και μια Αμερικανική, που και οι δύο 

ονομάζονται  Νιαγκάρα Φολς (Niagara Falls).    

Η θέα της δύναμης και της ορμής του νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το παιχνίδι του ουράνιου τόξου 

και της ομίχλης προσφέρουν εικόνες πραγματικά συναρπαστικές. Με το καραβάκι Hornblower/Maid of the 

Mist μπορεί να δει κανείς από πολύ κοντά τον θεαματικό καταρράκτη, ενώ το βράδυ το φαντασμαγορικό σόου 

με τους υπέροχους φωτισμούς είναι μοναδικό: εκατοντάδες φώτα led που βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές 

τοποθεσίες στο φαράγγι, δημιουργούν μια σειρά χρωμάτων και μαζί με τα πυροτεχνήματα προσφέρουν ένα θέαμα 

ασύλληπτης ομορφιάς. Η τουριστική περιοχή κοντά στους καταρράκτες περιλαμβάνει πύργους παρατήρησης, 

πολυώροφα ξενοδοχεία, καταστήματα με σουβενίρ, μουσεία, υδάτινα πάρκα, καζίνο και θέατρα. Σε άλλα μέρη 

της πόλης υπάρχουν επίσης γήπεδα γκολφ, πάρκα, ιστορικές τοποθεσίες και κατοικημένες γειτονιές. Η κοντινή 

γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας στη Λίμνη" (Niagara-on-the-Lake) μεταφέρει τους επισκέπτες σε μία 

άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. 

 



 
 

Πρόγραμμα Εκδρομής  

 

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 

χρηματοοικονομικό, 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. 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.  

 

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. Επιστροφή στο Τορόντο. 

 

3η μέρα: Τορόντο - Νέα Υόρκη (Πτήση) 

Μεταφορά 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. 

 

4η 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. 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.  

 

5η 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.  

 

6η 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. 

 

7η 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. 

 

8η μέρα: Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)  

Για σήμερα 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! 

 

9η-10η 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. 

 

❖ 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!!! 

 

 

ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

897 Air Canada  ΑΘΗΝΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ 13:10 16:40 

8881 Air Canada  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΟΡΟΝΤΟ 14:55 16:31 

896 Air Canada  ΤΟΡΟΝΤΟ - ΑΘΗΝΑ  18:10 11:00 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

ΤΟΡΟΝΤΟ  Pantages Hotel Toronto 4* 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  Marriott Marquis Times Square 4*sup. 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

• 8 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 σε Chelsea Market, γέφυρα του Μπρούκλιν και Hudson Yards 

• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (American Museum of Natural 

History)  

• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's 

• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 

• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός 

Τιμή κατ΄ άτομο 12/04, 10/05 
28/6, 19/7 

09/8, 23/8 
21/9, 09/10 

Δίκλινο 2100€ 2180€ 2125€ 

Σε Τρίκλινο  1850€ 1930€ 1875€ 

Σε Τετράκλινο  1775€ 1845€ 1795€ 

Επιβάρυνση 1-κλινου 1090€ 1140€ 1090€ 

  *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 120 € στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 



 
 

• 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: 765 €  

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

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 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/

