
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΠΑΡΚΟ DISNEY LAND ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ| ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ 
ΜΕ ΤΟ HOP ON - HOP OFF | ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 
| ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ HOLLYWOOD  | 
ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ   | UNIVERSAL STUDIOS HOL-
LYWOOD |   ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ

TRAVEL & TOURS
24821777

Η εταιρεία μας πλέον διαθέτει Ελληνόφωνους 
τοπικούς ξεναγούς σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Σαν 
Φρανσίσκο, Λος Άντζελες. 
Mπορούμε να σας προσφέρουμε private παραλαβές 
και μεταφορές, αξιόπιστες και ασφαλείς, με 
Ελληνόφωνο ξεναγό. Επίσης, μπορούμε να σας 
προσφέρουμε εκδρομές με Ελληνόφωνο ξεναγό, 
private ή shared, ενσωματώνοντάς σας σε group 
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DISNEYLAND 1DAY PARK TICKET & TRANSFER  
FROM LA HOTELS

ΠΑΡΚΟ 
DISNEY-
LAND ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Έναρξη: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:00
Διάρκεια: 12 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε στο Disneyland® Resort! Ελάτε 
σε ένα μαγικό βασίλειο, όπου μπορείτε να πλεύσετε με τους 
πειρατές, να εξερευνήσετε τις εξωτικές ζούγκλες, και άλλα πολλά, 
όλα την ίδια μέρα! Απολαύστε και τα δύο πάρκα την ίδια ημέρα 
με μια εμπειρία από απεριόριστες διαδρομές και τα αξιοθέατα! 
Οι 2 πιο πρόσφατες προσθήκες το Buena Vista Street και το 
δέος που εμπνέει το Αυτοκίνητα Land ... ενώνουν τα θεματικά 
εδάφη της Condor Flats, Grizzly Peak, Paradise Pier, Ειρηνικός 
Wharf, “γη ένα σφάλμα» και το Χόλιγουντ. Με τόσα πολλά να 
κάνουμε μέρα και νύχτα, το Disney California Adventure Park 
έχει κάτι για κάθε μέλος της οικογένειάς σας.

Σημειώσεις: Τα ξενοδοχεία είναι συγκεκριμένα για μεταφορά, 
ζητήστε πληροφορίες στο γραφείο μας. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας στο πάρκο και 
αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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CITY SIGHTSEEING HOP ON - HOP OFF LOS 
ANGELES

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΑΠΟ ΨΗΛΑ 
ΜΕ ΤΟ
HOP ON - 
HOP OFF 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 24 ή 48 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Παρακολουθήστε το πανέμορφο τοπίο και τις παραλίες της 
Σάντα Μόνικα από το πλεονέκτημα του ανοιχτού διπλού 
λεωφορείου. Απολαύστε το buzz του Downtown LA με το China-
town, το Little Tokyo και το Grand Central Market. Καλύψτε τις 
περιοχές του Hollywood και του Beverly Hills που περιλαμβάνουν 
τα περίφημα αξιοθέατα του σημείου του Χόλιγουντ και το Walk 
of Fame, μια διαδρομή 2,1 χιλιομέτρων από χάλκινα αστέρια 
που είναι ενσωματωμένα στο πεζοδρόμιο. Δείτε τις πολύχρωμες 
πινακίδες και τη δροσερή ατμόσφαιρα της Sunset Strip του 
Δυτικού Χόλιγουντ, καθώς και τις περίφημες εμπορικές λωρίδες 
της Rodeo Drive και της λεωφόρου Melrose. Με αυτό το 24ωρο 
ή 48χρονο αναβαθμισμένο διπλό ταξίδι στην πόλη, μπορείτε να 
εξερευνήσετε το Λος Άντζελες μόνοι σας με χαλαρωτικό και 
εύκολο τρόπο.

Ξεκινήστε από το ιστορικό κινεζικό θέατρο στη λεωφόρο Hol-
lywood όπου μπορείτε να δείτε εκατοντάδες αποτυπώματα 
και αυτόγραφα των αστεριών, για να μην αναφέρουμε την 
εκτύπωση του πούρου του Groucho Marx ή το μαγικό ραβδί 
εκτύπωσης του αστεριού του Χάρι Πότερ Ντάνιελ Ράντκλιφ. 
Χρονολογώντας από το 1926, αυτό το ενθουσιώδες κτίριο θα 
μπορούσε να σας κάνει να πιστεύετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά 
του Πεκίνου αντί του LA. Το LA σίγουρα έχει κάτι να συλλάβει 
τη φαντασία και το ενδιαφέρον κάποιου και μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κανένα από τα υπέροχα αξιοθέατα 
και τις τοποθεσίες με το πέρασμα του Double Decker City Hop-
on Hop-off!

Περιλαμβάνετε: 
- 24ώρο ή 48ώρο εισητήριο λεοφωρείου 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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SAN DIEGO ZOO

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ 
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 

Έναρξη: 09:30
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά 

Απολαύστε μια μέρα στην άγρια φύση στο διάσημο ζωολογικό 
κήπο του Σαν Ντιέγκο με αυτή την ημερήσια εκδρομή από το Λος 
Άντζελες. Περισσότερα από 3.700 ζώα ζουν στο τεράστιο πάρκο 
στο καταπράσινο πάρκο BALBOA Σαν Ντιέγκο. Ο ζωολογικός 
κήπος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στο είδος του με τα 
ζώα να επιτρέπεται να περιφέρονται, και να βρυχούνται σε ένα 
περιβάλλον που μοιάζει πολύ με το φυσικό τους περιβάλλον.
Επιβιβαστείτε στο διώροφο λεωφορείο που περνάει μέσα από το 
μεγαλύτερο μέρος του πάρκου και γνωρίστε τα πλάσματα του. 
Δείτε τα απειλούμενα γιγάντια pandas από την Κίνα και μάθετε 
περισσότερα για αυτά στα διαδραστικά εκθέματα. Δείτε τα κοάλα, 
wombats και Wallabies. Το απειλούμενο είδος: δράκος Komo-
do από την Ινδονησία, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη σαύρα που 
ζει στον κόσμο, με 60 δόντια κυνόδοντες και διχαλωτή γλώσσα. 
Θαυμάστε την πολική αρκούδα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό 
περιβάλλον για τα ζώα της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
πολικών αρκούδων, ταράνδων, μια ποικιλία πουλιών και αρκτικές 
αλεπούδες. Περιπλανηθείτε στο ποταμό, που οδηγεί στη φωλιά  
μιας τίγρης. Τελιώστε την περιήγηση σας στο Owens Rain Forest με 
περισσότερα από 200 πουλιά να ζουν σε αυτό το αντίγραφο μιας 
Νοτιοανατολικής Ασιατικής ζούγκλας και δείτε μια πανοραμική θέα 
από το ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο World Famous.

Συνάντηση / σημείο pickup:
Επιλεγμένα ξενοδοχεία περιοχή Λος Άντζελες/Hollywood ή 
απευθείας από TCL κινεζική Θέατρο (πρώην Grauman) σε 6925 
Hollywood Blvd.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας στο ζωολογικό 
και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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HOLLYWOOD & MOVIE STARS HOMES TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 
ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ 
ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 
HOLLYWOOD  

Έναρξη: 09:00, 12:30
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Η διασκέδαση ξεκινάει από το κινεζικό θέατρο με τη διάσημη 
αυλή γεμάτη από πατούσες και αποτυπώματα χεριών. Δείτε αν 
μπορείτε να βρείτε την αποτύπωμα του πούρου του Groucho 
Marx ή το μαγικό ραβδί του αστεριού του Χάρι Πότερ Ντάνιελ 
Ράντκλιφ. Ο ενθουσιασμός συνεχίζεται καθώς ταξιδεύουμε στις 
περιοχές του Beverly Hills και του Holmby Hills. Εδώ θα βιώσετε 
τη ζωντάνια και τη γοητεία των σπιτιών των αστεριών. Είστε 
σίγουροι ότι θα δείτε μερικές από τις πιο εκπληκτικές πολυτελείς 
κατοικίες της ζωής σας εδώ και δεν είναι περίεργο ότι αυτές οι 
περιοχές μαζί με την Bel Air συνθέτουν αυτό που είναι γνωστό 
ως το τρίγωνο του πλατίνα. Οι διασημότητες μετακινούνται 
συνεχώς μέσα και έξω από αυτές τις γειτονιές, οπότε φέρετε 
τη φωτογραφική μηχανή σας όπως ποτέ δεν ξέρετε ποιος θα 
δείτε! Τρία τετράγωνα από δρόμους γεμάτους φοίνικες και 
αστραφτερά λευκά κτίρια προσδίδουν έναν αέρα μεσογειακής 
ευδαιμονίας σε αυτές τις πιο αποκλειστικές εμπορικές περιοχές.  

Σε μια αλλαγή σκηνικού πάμε προς το Farmer’s Market όπου 
μπορείτα να δοκιμάσετε φαγητά, εκεί διαθέτουν μια εκπληκτική  
γκάμα επιλογών από όλο τον κόσμο. Τα δώρα και τα 
αναμνηστικά είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα, ώστε να συνεχίσετε 
και να ξοδέψετε λίγο περισσότερο!

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

* H εκδρομή αυτή μπορει να συνδυαστεί με: Warner Bros Stu-
dios & Movie Star’s Homes, Grand City Tour & Movie Star’s 
Homes, City Beach & Movie Star’s Homes*
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SEAWORLD SAN DIEGO WITH TRANSPORT 
FROM LOS ANGELES

ΥΔΑΤΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Απολαύστε μια μαγική μέρα των υδρόβιων ζώων με μια 
περιπέτεια στο SeaWorld Sand Ντιέγκο. Πηγαίνετε κοντά για 
να αγγίξτε ένα δελφίνι, κοιτάξτε στα μάτια του καρχαρία και 
νιώστε τη σύνδεση με όλα τα πλάσματα της θάλασσας. Το 
SeaWorld είναι γεμάτο με νερόθεματική ψυχαγωγία με τα 
ζώο. Παρακολουθήστε τους Μπλε Ορίζοντες, ένα θεατρικό 
υδάτινο show που φιλοξενεί τα δελφίνια, τις φάλαινες, 
πουλιά, εκπαιδευτές ζώων και ακροβατικές επιδόσεις. Αυτό 
το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει. Γελάστε με τα καμώματα των 
θαλάσσιων λιονταριών στη Θάλασσα Lions Live. Δείτε τις 
πολικές αρκούδες, τις φάλαινες, θαλάσσια λιοντάρια, δελφίνια, 
πιγκουΐνους, καρχαρίες, φλαμίνγκο και εξωτικά ψάρια, καθώς 
και άλλα πλάσματα της θάλασσας. Για μια πραγματικά 
αξέχαστη εμπειρία, κατευθυνθείτε προς τις διαδραστικές ζώνες. 
Μάθετε μερικές τεχνικές που επικοινωνούν οι φάλαινες beluga 
και ελάτε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν πιγκουίνο. Δοκιμάστε 
μια προσομοίωση βόλτας με ελικόπτερο πάνω από την 
Αρκτική ή να τελιώσετε γυρίζοντας στο SeaWorld Πύργο για να 
απολαύσετε την εκπληκτική θέα πάνω από το Σαν Ντιέγκο και 
το Mission Bay. Όπου κι αν πάτε, η ενέργεια και το θαύμα της 
θάλασσας θα σας περιβάλλει με εικόνες και ήχους της Sea-
World. 

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

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD - 1 DAY 
ADMISSION

UNIVERSAL 
STUDIOS 
HOLLYWOOD 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Ο ενθουσιασμός αρχίζει καθώς περπατάτε στο κόκκινο χαλί 
προς την πύλη και εισάγεστε σε αυτό το συναρπαστικό βασίλειο 
των ταινιών. Βρείτε τον εαυτό σας βυθισμένο στο λαμπερό 
κόσμο των ταινιών που περιβάλλεται από αξιοθέατα που θα 
σας κρατήσουν διασκέδαση όλη την ημέρα. Πηγαίνετε πίσω 
από τα παρασκήνια του παγκοσμίου φήμης Studio Tour για να 
εξερευνήσετε σύνολα πραγματικών ταινιών όπου γίνονται οι 
ταινίες του Hollywood. Πλέον, κρατηθείτε για το μεγάλο φινάλε 
του Studio Tour, το Fast & Furious Supercharged.

Στη συνέχεια, δείτε τα αξιοθέατα συμπεριλαμβανομένων των 
minion του Despicable Me και TRANSFORMERS: The Ride3D
που τοποθετούνται μέσα στις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές 
εκπομπές και ταινίες του κόσμου.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
-Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα
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ΜΑDDAME TUSSAUDS HOLLYWOOD

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΕΡΙΝΩΝ 
ΟΜΟΙΟΜΑΤΩΝ 
HOLLYWOOD

Έναρξη: 10:00 μέχρι 19:00
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Αναμειχθεί με τα μεγαλύτερα αστέρια στο showbiz στο Madame 
Tussauds Hollywood, όπου περισσότερα από 100 κέρινων 
ομοιόματα από θρύλους της οθόνης μέχρι τα μεγαλύτερα 
σημερινά ονόματα στην πολιτική και τον αθλητισμό, τις ταινίες 
και την τηλεόραση. Θαυμάστε την αίγλη του πιο διάσημου 
πρώην ζευγαριού του Χόλιγουντ, της Angelina Jolie και του Brad 
Pitt. Δεν θα υπάρχουν σωματοφύλακες για να σας χωρίσουν 
από το να γνωρίσετε τον Justin Bieber, τη Britney Spears ή τον 
Zac Efron - αυτή είναι η ευκαιρία σας να αποκτήσετε αυτή τη 
φευγαλέα φωτογραφία με το αγαπημένο σας αστέρι. 
Δοκιμάστε το καπέλο σας με τον Charlie Chaplin και δείτε την 
αισθησιακή Marilyn Monroe σε ενα κόκκινο φόρεμα που δίνει 
έμφαση στις καμπύλες της. 
Τα εκθέματα καλύπτουν τρεις ορόφους και 18 χώρους, που 
ζωντανεύουν με τους πιο απροσδόκητους τρόπους. Θα 
ακούσετε πυροβολισμούς και θα μυρίσετε τη σκόνη απο το 
όπλο όταν καβαλάτε τα άλογα μέχρι τους Δυτικούς. Στην ταινία 
του εγκλήματος που θα σας επιτρέψει να έχετε ένα chit-chat με 
ποιον άλλο εκτός από τον Νονό. 

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου, self-guided tour
- Εμπειρία Marvel 4D Film

Δεν περιλαμβάνετε: 
-Μεταφορά
- Φιλοδωρήματα


