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DISCOVER DC

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΗΝ 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 6 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Περάστε την ημέρα στην πρωτεύουσα του έθνους, 
επισκεπτόμενοι ιστορικά μνημεία, αξιοθέατα και εικονικές 
τοποθεσίες, όπως τα εκπληκτικά μνημεία του Jefferson και του 
Lincoln, το πρωτοφανές μνημείο των βετεράνων του Βιετνάμ 
και το εμπνευσμένο μνημείο για τα θαλάσσια φυτά.
Καθώς εξερευνάτε πολλά από τα αρχιτεκτονικά μνημεία απο 
σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία των ΗΠΑ, θα μάθετε επίσης 
ιστορικά στοιχεία για διάσημους Αμερικανούς ηγέτες που 
βοήθησαν να διαμορφωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως 
τις γνωρίζουμε σήμερα. Στην εκδρομή προσφέρουμε οδηγός 
που ξεκινούν από το λεωφορείο μαζί σας σε κάθε στάση, 
διασφαλίζοντας ότι θα έχετε μια πιο οικεία και εξατομικευμένη 
εμπειρία αξιοθέατων.

Δείτε τις τοποθεσίες της πρωτεύουσας του έθνους - θαυμάστε 
το κτίριο των ΗΠΑ και το Λευκό Οίκο (εξωτερικές περιηγήσεις), 
τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, το Βιετνάμ και τα Κορεατικά Μνημεία, 
τον Jefferson, τον FDR, τον Martin Luther King και τα Μνημεία του 
Lincoln. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου-Οκτωβρίου, απολαύστε 
μια κρουαζιέρα με βάρκα κατά μήκος του ποταμού Potomac 
και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Μαρτίου, απολαύστε 
μια στάση στο εμπορικό κέντρο Pentagon City για ψώνια και 
μεσημεριανό γεύμα (το μεσημέρι δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
τιμή του γύρου).

Σημείο συνάντησης: US Navy Memorial (701 Pennsylvania Ave 
NW) 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε και το hop on - hop off για 
περιήγηση στη πόλη. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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SEGWAY GUIDED TOURS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
SEGWAY

Έναρξη: 10:00 - 18:00
Διάρκεια: 6 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Το επίπεδο έδαφος της πρωτεύουσας και η αφθονία των 
θεαματικών τοποθεσιών την καθιστούν ιδανικό μέρος για 
περιήγηση από το Segway! Αυτή η περιοδεία θα είναι μια 
επισκόπηση του National Mall από το Καπιτώλιο μέχρι τον 
Δεύτερο  Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της 
βόρειας πλευράς του Λευκού Οίκου, διασκεδαστικά σημεία 
εκτός Mall και μια βόλτα στην Λεωφόρο της Πενσυλβανίας.
Η περιήγηση αναχωρεί από το παλιό ταχυδρομείο Pavilion στην 
12η οδό NW, μεταξύ Pennsylvania και Ave. Οι χρόνοι ταξιδιού 
ποικίλλουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 
48 ώρες πριν για να επιβεβαιώσετε την ώρα αναχώρησης. Ο 
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 8. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει 
να διαβάσουν και να υπογράψουν ένα έντυπο παραίτησης 
πριν από την περιοδεία. Όλοι οι συμμετέχοντες ηλικίας 18 ετών 
ή νεότεροι πρέπει να έχουν έναν γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα 
παρόν. Το ελάχιστο βάρος είναι 100 λίβρες, μέγιστο βάρος 
260 λίβρες. Η περιοδεία περιλαμβάνει Segway, κράνος, σνακ 
και εμφιαλωμένο νερό, τα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται. 
Η υπηρεσία μπορεί να ακυρωθεί εάν ο καιρός δημιουργήσει 
επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης. Για την ασφάλεια του 
συμμετέχοντα παρέχεται ένα σωστά τοποθετημένο κράνος και 
όλοι πρέπει να το φορούν ανά πάσα στιγμή κατά την οδήγηση. 
Λόγω των προφυλάξεων ασφαλείας και του σεβασμού 
των άλλων ατόμων στην περιήγησή σας, ζητάμε από τους 
συμμετέχοντες να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, να 
χειρίζονται κάμερες ή να καπνίζουν τσιγάρα ενώ οδηγούν.

Σημείο συνάντησης: National Mall at l’Enfant Plaza, 955 l’En-
fant Plaza SW North Building-Suite 905,Washington,Dc 20024.

Περιλαμβάνεται: 
- Οδηγός/ξεναγός
- Νερό και σνάκς
- Eξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα 
- Φιλοδωρήματα
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DC MONUMENTS BY MOONLIGHT

ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΣΤΟ ΦΩΣ 
ΤΟΥ 
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ 

Έναρξη: 18:30 (Χειμώνας) 19:30 (Καλοκαίρι)
Διάρκεια: 2.5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Όταν ο ήλιος δύει, η Ουάσιγκτον μετατρέπεται σε μια 
διαφορετική πόλη, που ξέρει ακριβώς τον σωστό τρόπο για να 
αναδείξει το Καπιτώλιο την νύχτα! Θα δούμε το Καπιτώλιο, τον 
Λευκό Οίκο, το μνημείο του Jefferson και της Ουάσινγκτον με 
την άμαξα. Θα πραγματοποιήσουμε στάσεις στο μνημείο του 
Φρανκλίνου Ρούσβελτ, το μνημείο του Λίνκολν, το μνημείο των 
Βετεράνων του Βιετνάμ, το μνημείο των Βετεράνων του πολέμου 
της Κορέας και της Iwo Jima. 

Απολαύστε τα εμβληματικά μνημεία καθώς θα περνάμε από 
κοντά τους με την άμαξα και ακούστε τις αφηγήσεις των 
εμπειρων ξεναγών σας. 

Σημείο συνάντησης: Union Station 50 Massachusetts Ave NE - 
20002 - Washington DC - US

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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MADAME TUSSAUDS WASHINGTON

ΚΕΡΙΝΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Γλώσσα: Αγγλικά 

Απολαύστε την βόλτα σας μέσα στην ιστορία των Η.Π.Α. με 
μια περιήγηση που περιλαμβάνει μια αυτοξενάγηση και μια 
πλήρης επίσκεψη διάρκειας 60-90 λεπτών. Το μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων της Ουάσινγκτον αποτελεί ένα σημαντικό 
τουριστικό αξιοθέατο. 

Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα ομοιώματα των Προέδρων, 
την αίθουσα πολιτικών δικαιωμάτων πίσω από τα παρασκήνια, 
το δωμάτιο glamour, τα sports zone και το media.  Το σημείο 
του μουσείου με τους προέδρους θα σας εντυπωσιάσει αφού 
φιλοξενεί πιστό αντίγραφο καθενός από τους 44 προέδρους 
των Ηνωμένων Πολιτιών, και περιλαμβάνει δεκατέσσερα 
ιδιαίτερα θεματικά δωμάτια. Η ξενάγηση σας θα συνεχιστεί στο 
δωμάτιο πολιτικών δικαιωμάτων και του δρόμου της ελευθερίας 
ενώ πρόκειται να πάρετε μια θέση στην ιστορία δίπλα από το 
Rosa Parks. Νιώστε να σας διαπερνούν τα λόγια του ηγέτη 
αστικών δικαιωμάτων, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που όπως ο ίδιος 
είπε “Έχω ένα όνειρο”. Πίσω στα παρασκήνια μπορείτε να ρίξετε 
μια μοναδική ματιά στα 250 χρόνια εμπορικών μυστικών πίσω 
από τα κέρινα ομοιώματα του μουσείου. Στο δωμάτιο glam-
our θα συναντήσετε μερικές από τις κορυφαίες διασημότητς 
του Hollywood  ενώ στη ζώνη sports θα βρείτε μερικούς από 
τους πιο γνωστούς αθλητές της χώρας. Στο δωμάτιο των me-
dia μπορείτε να πάρετε συνέντευξη ή να συνομιλήσετε με τους 
καλύτερους δημοσιογράφους της χώρας. 

Σημείο συνάντησης: 1001 F Street NW (Corner of 10th and F 
Street) Washington D.C. 20004

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ODYSSEY CRUISES

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ 
ΠΟΤΟΜΑΚ 

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

Επιβιβαστείτε στο πιο κομψό κρουαζιερόπλοιο της Ουάσινγκτον 
και απολαύστε το σνακ σας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με 
θέα τα ιστορικά μνημεία της Ουάσινγκτον. Ορεκτικά, επιδόρπια 
και άλλες λιχουδιές θα ευχαριστήσουν όλες τις γεύσεις σας ενώ 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Δεκατιανό, Μεσημεριανό ή 
δείπνο για την κρουαζιέρα σας. 

Το σκάφος μας θα περάσει κάτω από τις ιστορικές γέφυρες του 
Πότομακ. Μια εμπειρία που θα σας προσφέρει μια μοναδική 
πανοραμική θέα του ποταμού και των μεγαλύτερων μνημείων 
του έθνους καθώς θα απολαμβάνετε το γεύμα σας.  Με βάση 
τις καιρικές συνθήκες η διαδρομή μας μπορεί να αλλάξει. 

Η Odyssey προσφέρει μοναδική θέα στα ποτάμια και τα 
μεγαλύτερα μνημεία του έθνους από κάθε τραπέζι. Μερικές 
φορές (όταν φεύγουν από την Marina Gang Plank), όταν οι 
συνθήκες ανέμου και παλίρροιας εμποδίζουν την πλοήγηση 
στο Κέντρο Kennedy και το Georgetown, πέρνει  μια εναλλακτική 
διαδρομή νότια στο Potomac και την ιστορική Παλιά Πόλη της 
Αλεξάνδρειας.

Σημείο συνάντησης: Gangplank Marina, 6th and Water Streets

Περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Ποτά
- Φιλοδωρήματα


