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You Dream, We Create 



ORLANDO CITY TOUR

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ 
ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
ΟΡΛΑΝΤΟ 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 7,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Η ιστορία του Ορλάντο είναι η ιστορία του νερού. Χτισμένο 
γύρω από δεκάδες λίμνες, η πόλη είναι γνωστή για τις 
όμορφες ακρογιαλιές της. Αυτή η ξενάγηση στο Down-
town θα σας οδηγήσει στην πιο εμβληματική λίμνη όλων, 
στην Eola, στο γραφικό προάστιο του Winter Park και στην 
εμπορική συνοικία της Park Avenue, πριν κλείσετε την ημέρα 
στην “τέλεια πόλη” του Celebration. Η λίμνη Eola είναι μια 
ανάσα καθαρού αέρα και είναι μια περιοχή που θα θέλετε να 
επιστρέψετε ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της παραμονής 
σας στο Ορλάντο. Τη νύχτα, όταν τα φώτα της πόλης 
τρεμοπαίζουν τα νερά της, είναι ένα θέαμα που βλέπεις. Από 
εκεί θα φτάσουμε στο Winter Park, το οποίο φημίζεται για τα 
κανάλια που συνδέουν τις πέντε λίμνες γύρω από τις οποίες 
είναι χτισμένο αυτό το όμορφο προάστιο. 

Στη συνέχεια, υπάρχει ελεύθερος χρόνος για ψώνια 
στην περιοχή του Park Avenue. Μπορείτε να επιλέξετε 
να προσθέσετε ένα Brunch στο House of Blues, όπου 
θα σας ψυχαγωγήσουν χορωδίες και τραγουδιστές που 
εκτελούν επαγγελματική μουσική εκδήλωση ευαγγελίου, 
ενώ γευματίζετε σε λιχουδιές όπως μπισκότα με τοπικό 
σάλτσα, κοτόπουλο jambalaya και φρεσκοψημένα muffins 
καλαμποκιού.
Η πόλη είναι η πραγματοποίηση του αμερικανικού ονείρου: 
μεγάλα σπίτια τεσσάρων τετραγώνων και εμπορικά κτίρια 
που κτίστηκαν γύρω από μια γραφική λίμνη.

Περιλαμβάνεται
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



DISNEYLAND - 2 DAYS

ΜΑΓΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ 
DISNEY

Έναρξη: -
Διάρκεια: - 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Walt Disney World Resort είναι ο τόπος όπου η διασκέδαση 
βασιλεύει υπέρτατη και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα 
κάθε μέρα. Με τέσσερα θεματικά πάρκα, δύο Water Parks και 
Disney Springs - όπου μπορείτε να βρείτε τα πιο καταπληκτικά 
καταστήματα, εστιατόρια και ψυχαγωγία που μπορείτε να 
φανταστείτε. Ανακαλύψτε έναν ολόκληρο κόσμο γοητείας και 
θαυμάστε γύρω από κάθε γωνιά με ένα από τα εισιτήρια της 
Disney Magic Your Way. 
Το Disney Magic Your Way Base Ticket προσφέρει είσοδο σε 
ένα από τα παρακάτω θεματικά πάρκα για κάθε ημέρα του 
εισιτηρίου:

- Magic Kingdom Park
- EPCOT
- Disney’s Hollywood Studios
- Disney’ Animal Kingdom Theme Park

Το Walt Disney World Resort διαθέτει ένα σύστημα εισιτηρίων 
χωρίς voucher, το οποίο απαιτεί από τους πελάτες να 
παρουσιάσουν έναν επίσημο αριθμό επιβεβαίωσης εισιτηρίων 
της Disney προκειμένου να συλλέξουν τα εισιτήρια που έχουν 
προκαθοριστεί. Ο αριθμός επιβεβαίωσης του εισιτηρίου της 
Disney θα είναι διαθέσιμος με την πρόσβαση σε έναν ειδικό 
ιστότοπο www.yourparkcode.com, 30 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υπηρεσίας της κράτησης. Τα εισιτήρια θα είναι 
διαθέσιμα για είσπραξη κατά την άφιξή τους στο Walt Dis-
ney World Resort παρουσιάζοντας τον αριθμό επιβεβαίωσης 
εισιτηρίων της Disney μαζί με έγκυρη φωτογραφία ταυτότητας 
που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση σε μία από τις ακόλουθες 
τοποθεσίες πώλησης εισιτηρίων: Epcot®, Hollywood Studios® 
της Disney, Disney’s Animal Kingdom® Το θεματικό πάρκο ή το 
κέντρο εισιτηρίων και μεταφορών στο πάρκο Magic Kingdom®

Περιλαμβάνεται: 
- Eισητήριο εισόδου (μπορείτε να επιλέξετε απο 1 - 10 μέρες 
διάρκειας)

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά 
- Φιλοδωρήματα 



UNIVERSAL ORLANDO RESORT

ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Έναρξη: -
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε τις διακοπές σας στο επόμενο επίπεδο στο Uni-
versal Orlando Resort ™. Βυθιστείτε στην επόμενη γενιά 
ψυχαγωγίας στο Universal Studios Florida ™. Ταξιδέψτε μέσα 
από θρυλικούς κόσμους απίστευτων ήρωων στα νησιά 
της Universal’s Islands of Adventure ™. Απολαύστε τις 
συγκινήσεις και τη χαλάρωση ενός τροπικού παραδείσου 
όπως κανένας άλλος στο θεματικό πάρκο νερού Volcano 
Bay ™ της Universal. Με τρία καταπληκτικά θεματικά πάρκα 
και την διασκέδαση του Universal CityWalk ™, θα χρειαστείτε 
τουλάχιστον 3 ημέρες από τις διακοπές σας για το Universal 
Orlando ™ και αυτό αν δεν επιστρέψετε για περισσότερα. 
Οι μέρες και οι νύχτες της ατελείωτης διασκέδασης για κάθε 
μέλος της οικογένειας. Διακοπές πέρα   από οτιδήποτε έχετε 
ξαναζήσει στο Universal Orlando Resort ™. 
Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε το Universal Orlan-
do Resort ™ είναι με ένα 2 ή 3 Park Explorer Ticket ή ένα 
πολυήμερο εισητήρο πάρκων που προσφέρουν ημέρες 
από διαφορετικές καταπληκτικές περιπέτειες.

Περιλαμβάνεται: 
- Eισητήριο εισόδου (μπορείτε να επιλέξετε απο 1 - 10 μέρες 
διάρκειας)

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά 
- Φιλοδωρήματα



SEAWORLD PARKS

ΥΔΑΤΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

Έναρξη: -
Διάρκεια: - 
Γλώσσα: Αγγλικά

Συγκεντρώνοντας τόσα συναρπαστικά στοιχεία από 
τον πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε, στο Seaworld 
προσφέρουν μια ποικιλία εμπειριών που δεν είναι διαθέσιμες 
οπουδήποτε αλλού στο Ορλάντο ή τη Φλόριντα ή ακόμα 
και στον ευρύτερο κόσμο! Aυτά είναι το παγκοσμίου φήμης 
SeaWorld®, η απαράμιλλη εκτόξευση του Aquatica®, το 
Aquapark SeaWorld και τα άγρια   εδάφη του Busch Gar-
dens®!

Τα εκπληκτικά αξιοθέατα του Mako ™ στο SeaWorld Orlan-
do και το Cobra’s Curse ™ στο Busch Gardens® είναι πλέον 
ανοιχτά. Το Mako είναι υπερπόντιο 200 ποδιών που φτάνει 
τα 117 χλμ. / Ώρα κατά μήκος μιας χαλύβδινης διαδρομής 
μήκους 4.7 χλμ. - μήκους περίπου ενός μιλίου - αφήνοντας 
τους αναβάτες να αισθάνονται τόσο χωρίς ανάσα όσο και 
χωρίς βαρύτητα. Η διαδρομή είναι η ψηλότερη, ταχύτερη 
και μακρύτερη περιπέτεια στο Ορλάντο. Ενώ η κατάρα 
του Cobra είναι ένας μοναδικό οικογενειακό μονοπάτι που 
οδηγεί τους αναβάτες σε μια περιπέτεια συναρπαστικών 
εξερευνήσεων. Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε όλα αυτά 
τα αξιοθέατα είναι με ένα εισιτήριο πολλαπλών επίσκεψης 
που προσφέρει περιπέτειες με νερό και ζώα. Το SeaWorld 
προσφέρει roller-coasters, εκθέσεις, εκδρομές, αξιοθέατα 
και φιλικές προς την οικογένεια δραστηριότητες για τους 
αναζητητές της συγκίνησης και τους λάτρεις των ζώων. 
Μην χάσετε την Ανταρκτική: Αυτοκρατορία του Penguin, 
μια επική εξερεύνηση ενός μυστηριώδους παγωμένου 
κόσμου και πετάξτε από τον ουρανό στη θάλασσα σαν μια 
γιγαντιαία ακτίνα στο Manta. Ελάτε να εξερευνήσετε τη νέα 
μας σφαίρα, Shark Wreck Reef, η οποία φιλοξενεί το Mako 
καθώς και το Shark Encounter και το Sharks Underwater Grill.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα



LEGOLAND FLORIDA

Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΣ LEGO

Έναρξη: 10:00 (υπόκειται σε αλλαγές)
Κλείσιμο: 17:00 (υπόκειται σε αλλαγές)
Γλώσσα: Αγγλικά

Γυρίστε πίσω στο χρόνο για τις μεσαιωνικές εποχές στα εδάφη 
των βασιλείων Lego ή πηγαίνετε σε θεαματικές περιπέτειες 
στις διάφορες ζώνες αφιερωμένες σε δεινοσαύρους, φαραώ 
και αφρικανικά σαφάρι στην περιοχή Land of Adventure. 
Ανταγωνιστείτε εναντίον των Φίλων και της οικογένειάς σας 
στην Ακαδημία Διάσωσης, μια διαδραστική ζώνη στην οποία 
επιβιβάζεστε σε πυροσβεστικά οχήματα και αυτοκίνητα 
πόζας καθώς αγωνίζεστε να βγάζετε μια προσομοιωμένη 
φωτιά. Νικήστε τον δράκο και επιστρέψτε στο χρόνο σε 
μια γη νεράιδων, ιππέων, πριγκίπισσες και κάστρα. Νιώστε 
σαν ένας γιγαντιαίος στο Miniland των Η.Π.Α., και βγείτε 
πέρα   από τις πόλεις που έχουν κατασκευαστεί με χιλιάδες 
κομμάτια του lego. 

Στη Ford Driving School τα παιδιά μπορούν να οδηγήσουν 
αυτοκίνητα lego στους δρόμους και να λάβουν την επίσημη 
άδεια οδήγησης LEGOLAND.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα



KENNEDY SPACE CENTRE WITH TRANSPORT

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΕΝΕΝΤΥ 

Έναρξη: -
Διάρκεια: - 
Γλώσσα: Αγγλικά

Θέλετε να περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις της NASA ή 
να κάνετε βήματα σε διαδραστικούς προσομοιωτές; Η 
αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει στο ξενοδοχείο σας, όπου θα 
σας παραλάβουμε και θα απογειώσουμε το Διαστημικό Κέντρο 
Κένεντι.

Καλύτερες στιγμές
- Διαφορετικές επιλογές εισιτηρίων για να διαλέξετε
- Δείτε τα παγκοσμίως γνωστά μαξιλάρια εκτόξευσης
- Μάθετε για το διάστημα με τα διαδραστικά εκθέματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Imax και της Αμερικανικής 
Αίθουσας Κομμωτών Αστροναυτών

Επιλέξτε από τις πολλές διαφορετικές επιλογές που προσφέρει 
το KSC:
Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ περιλαμβάνει εισδοχή μιας ημέρας στο 
κέντρο, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών ταινιών 
Imax, όλων των εκθεμάτων και παραστάσεων, της γενικής 
περιήγησης με λεωφορείο και της αίθουσας φήμης των ΗΠΑ 
για το Αστροναύτη.
Η εκδρομή με το AIRBOAT RIDE περιλαμβάνει ημερήσια εισδοχή 
στο κέντρο, καθώς και μια διαδρομή 30 λεπτών με αεροπλάνο 
στον ποταμό St John’s.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά (επικοινωνήστε 48 ώρες πριν για να επιβεβαιώσετε 
την ώρα παραλαβής σας)
- Eισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



WILD LIFE PARK SAFARI

ΠΑΡΚΟ 
ΑΓΡΙΑΣ 
ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΟΡΛΑΝΤΟ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 9 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Συμμετάσχετε στη διασκέδαση στο μοναδικό πάρκο άγριων 
ζώων του Ορλάντο! Παρακολουθήστε, αγγίξτε και μάλιστα 
τροφοδοτήστε μερικά από τα γηγενή ζώα της Φλόριντα, καθώς 
και τροπικά πουλιά και πολλά άλλα. Επιλέξτε ανάμεσα σε γενικά 
πακέτα εισόδου ή VIP εισόδου και αγαπήστε   την άγρια   φύση 
της Φλόριντα.
Γίνετε εξερευνητής και ανακαλύψτε τα ιθαγενή καθώς και τα 
εξωτικά ζώα και τα πουλιά της Φλόριντα από όλο τον κόσμο.
Ζαλιστείτε με τα χρώματα στο πτηνοτροφείο των τροπικών 
πτηνών και εξερευνήστε το καταπληκτικό πάρκο γεμάτο ζέβρες, 
γαλοπούλες, watusi, zedonk, ελάφια, βουβάλια νερού, emu, 
αγριογούρουνα, ζέμπου, τεράστιους αλιγάτορες και πολλά 
άλλα. Προχωρήστε στην εκδήλωση χελωνών για να δείτε 
αυτούς τους ήπιους γίγαντες και να επιστρέψετε στο απίστευτο 
περίπατο Hawk Swamp μέσα από ένα παρθένο οικοσύστημα 
με κυπαρίσσια. Έχουμε μάλιστα μια αποβάθρα περιπάτου 500 
ποδιών με θέα στο βάλτο για να μπορείτε να κοιτάξετε πάνω 
από τη φυσική Φλόριντα.
Επιλέξτε μεταξύ γενικής εισαγωγής και VIP εισαγωγής. Με το VIP 
μπορείτε να απολαύσετε ένα hands-on gator και animal show, 
δωρεάν 4X6 gator χειρισμό φωτογραφίας, βόλτα με πόνυ, 
περιοδεία με οδηγό πάρκων, κιτ επιβίωσης πάρκου: τσάντα ga-
tor τροφίμων, εμφιαλωμένο νερό, φυλλάδιο κυνήγι scavenger, 
και σουβενίρ gator pen. 

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα



WONDER WORKS

WONDER 
WORKS

Έναρξη: 09:00 - 00:00
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Αψηφήστε τη βαρύτητα, ταξιδέψτε με ταχύτητα φωτός, και 
κινηθείτε με τα αντικείμενα και το μυαλό σας στο Wonderworks 
στο Ορλάντο. Το μόνο ανάποδο αξιοθέατο της Κεντρικής 
Φλόριντα προσφέρει, οικογενειακή διασκέδαση και την εμπειρία 
του έξω από τον κόσμο αισθήσεις μέσω περισσότερων από 
100 διαδραστικά εκθέματα και δραστηριότητες. Στην κορυφή 
της γενικής αποδοχής, υπάρχουν τέσσερις συναρπαστικές 
επιλογές για να διαλέξετε: το Outta Control Dinner Show, το 
οποίο περιλαμβάνει μόνο σόου με δείπνο, η Lazer Combo, η
οποία περιλαμβάνει γενική είσοδο συν παιχνίδι με ένα λέιζερ, 
και το Ultimate Combo, το οποίο περιλαμβάνει γενική είσοδο, 
σόου με δείπνο και παιχνίδι με το λέιζερ. Φτάνοντας στο Won-
derworks, γρήγορα θα συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα είναι 
μακριά, πολύ μακριά. Ένα γιγαντιαίο εργαστήριο προσγειώθηκε 
ανάποδα σε μια αποθήκη τούβλο. Περάστε στο εργαστήριο 
του καθηγητή Wonder, όπου τα πάντα είναι ενεργοποιημένα 
στο κεφάλι του. Χορέψτε Rock ‘n’ roll με τα πόδια σας καθώς 
παίζετε ένα τραγούδι σε ένα γιγαντιαίο πιάνο που εξαπλώνετε
σε ένα πάτωμα. Ξαπλώστε σε ένα κρεβάτι από καρφιά και ζήστε
πολλές άλλες εμπειρίες με αμέτρητες δραστηριότητες. Τέλος,
απολαύσετε μια δονούμενη εμπειρία στο XD θέατρο 4D.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα



ORLANDO EYE

ΤΟ ΜΑΤΙ 
ΤΟΥ 
ΟΡΛΑΝΤΟ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Αξιοποιήστε στο έπακρο το χρόνο σας στο Ορλάντο 
συνδυάζοντας τρία κορυφαία αξιοθέατα: την εμπειρία του Or-
lando Eye, την Madame Tussauds και την SEA LIFE Orlando. 
Το μάτι του Ορλάντο, ο τροχός παρατήρησης των 400 ποδιών 
είναι η μικρή αδερφή του London Eye που προσφέρει εκπληκτική 
θέα της Κεντρικής Φλόριντα προς όλες τις κατευθύνσεις 
μέσα σε πλήρως κλειστές, κλιματιζόμενες γυάλινες κάψουλες. 
Champagne Εμπειρία: Απολαύστε ένα ποτήρι σαμπάνιας 
ή αναψυκτικό που σερβίρεται από τον ξενιστή σας, ενώ 
χαλαρώστε και απολαύστε την πιο απίστευτη θέα του Orlando 
στο Coca-Cola Orlando Eye με προτεραιότητα επιβίβασης.

- Επιλέξτε εισδοχή σε ένα, δύο ή και τα τρία αξιοθέατα
- εκπληκτική θέα 360 μοιρών πάνω από το Ορλάντο
- Πάρτε μια φωτογραφία με την αγαπημένη σας προσωπικότητα 
στο Madame Tussauds
- Βυθιστείτε στο SEA LIFE Orlando
* Το μουσείο Madame Tussauds: Ανοιχτό καθημερινά από τις 
10 το πρωί και κλείνει στις 10 το πρωί της Κυριακής - Πέμπτης 
και στις 11 το απόγευμα Παρασκευή και Σάββατο Το μάτι του 
Ορλάντο: 10πμ έως 10μμ Δευτέρα έως Παρασκευή, 10πμ έως 
12μμ Σάββατο και Κυριακή. Sealife Orlando
Ανοίγει καθημερινά στις 10 π.μ. και κλείνει στις 21:00.
Τα εισιτήρια ισχύουν έως και 30 ημέρες από την πρώτη ημέρα 
της χρήσης.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριa εισόδων

Δεν Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα


