
PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

NIAGARA FALLS 3 DAYS - TORONTO - 1000 
ISLANDS

3ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
- ΤΟΡΟΝΤΟ - 
1000 ΝΗΣΙΑ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 3 μέρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ημέρα 1. Νέα Υόρκη - Καταρράκτες του Νιαγάρα
Αναχώρηση από τη Νέα Υόρκη και ταξίδι στα βορειοδυτικά μέσα 
από τα όμορφα βουνά και σε όλη τη γραφική περιοχή της Νέας 
Υόρκης. Απολαύστε την ποικιλομορφία της εθνικής κληρονομιάς 
του κράτους και τους κυματιστούς λόφους των λιμνών των 
δακτύλων, μια από τις κορυφαίες περιοχές παραγωγής οίνου 
της χώρας, πριν φτάσετε στο σημερινό κύμα, το Καταρράκτες 
του Νιαγάρα. Τη νύχτα μπορείτε να απολαύσετε μόνοι σας τη 
θέα των μαζικών φωτεινών καταρρακτών.

Ημέρα 2. Καταρράκτες του Νιαγάρα - Τορόντο - 1.000 νησιά
Σήμερα το πρωί θα απολαύσουμε εκπληκτική θέα στο Falls. Θα 
κάνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Νιαγάρα, στο πλοίο της 
Παναγίας της Ομίχλης για εκπληκτικά κοντινά πλάνα στη βάση 
των καταρρακτών των καταρρακτών (εποχιακά). Στη συνέχεια, 
συνεχίστε στο Τορόντο, την κοσμοπολίτικη πόλη του Καναδά 
στις όχθες της λίμνης Οντάριο. Κατά την άφιξη βλέπετε τα 
ιστορικά και σύγχρονα δημοτικά κτήρια, το Κοινοβούλιο και την 
πολύχρωμη Chinatown. Σταματήστε στο παγκοσμίου φήμης 
κέντρο Eaton, που φιλοξενεί πάνω από 350 καταστήματα και 
υπηρεσίες, όλα κάτω από την ίδια στέγη. Θα συνεχίσουμε στην 
περιοχή των 1.000 νησιών για τη διανυκτέρευση σας.

Ημέρα 3. 1.000 νησιά - Νέα Υόρκη
Σήμερα το πρωί απολαύστε μια κρουαζιέρα γύρω από τα 
περίφημα 1.000 νησιά στον ποταμό St. Lawrence. Μετά την 
κρουαζιέρα θα διασχίσουμε την Γέφυρα των 1.000 νησιών πίσω 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίστε νότια μέσω της Νέας Υόρκης 
μέσω της γραφικής υπαίθρου στη Νέα Υόρκη.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο εκκίνησης και επιστροφή στο σημείο  
τερματισμού
- Κρουαζιέρες στους καταρράκτες και στα 1000 νησιά
- 2ήμερη διαμονή σε ξενοδοχεία στον Νιαγάρα και 1000 νησιά
- Οδηγός/ξεναγός 
- Toronto city tour

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύματα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

NIAGARA FALLS 2 DAYS WITH BUS

2ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΝΙΑΓΑΡΑ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 2 μέρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ημέρα 1 - Νέα Υόρκη - Καταρράκτες του Νιαγάρα

Αναχωρώντας από τη Νέα Υόρκη ταξιδεύουμε μέσα από 
τα όμορφα βουνά και τα τοπία της βόρειας Νέας Υόρκης. 
Απολαύστε την ποικιλομορφία της εθνικής κληρονομιάς του 
κράτους και τους κυρτούς λόφους των λιμνών των δακτύλων, 
μια από τις κορυφαίες περιοχές παραγωγής κρασιού της 
χώρας, πριν φτάσετε στην κορυφή της διαδρομής μας: 
Καταρράκτες του Νιαγάρα. Είστε ελεύθεροι να απολαύσετε το 
βράδυ και την θέα των φωτιζόμενων πτώσεων.

Ημέρα 2 - Καταρράκτες του Νιαγάρα - Νέα Υόρκη

Σήμερα το πρωί βλέπουμε τις καταπληκτικές πτώσεις με φρέσκα 
μάτια. Κάντε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Νιαγάρα στο πλοίο 
της Maid of Mist για μια απίστευτη κοντινή εμπειρία στη βάση 
των καταρρακτών των καταρρακτών. Από τα μέσα Οκτωβρίου 
έως τον Απρίλιο, η βόλτα με βάρκα αντικαθίσταται με μια 
επίσκεψη στις γραφικές σήραγγες πίσω από τους καναδικούς 
καταρράκτες. Μετά την κρουαζιέρα επιστρέφουμε στη Νέα 
Υόρκη μέσω γραφικής εξοχής.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο εκκίνησης και επιστροφή στο σημείο  
τερματισμού
- Πρόγευμα 
- Κρουαζιέρα στους καταρράκτες
- Διαμονή
- Οδηγός/ξεναγός 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύματα και ποτά
- Φιλοδωρήματα


