
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΛΟ

NEW YORK CITY PASS |ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ HOP ON - HOP OFF | ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ELLIS| ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ |ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ WOODBURY -  PREMIUM OUTLETS | ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΙΑΓΑΡΑ | 2ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ | 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ - 
ΤΟΡΟΝΤΟ - 1000 ΝΗΣΙΑ | ΤΟ  ΠΙΟ  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ  ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ | 
JERSEY BOYS BROADWAY MUSICAL |ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΟΖ | BROADWAY SHOWS

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 PL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

NEW YORK CITY PASS

ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΣΕ ΕΝΑ 
ΒΙΒΛΙΟ

Το NYCityPass σας δίνει πρόσβαση σε έξι (6) από τα καλύτερα 
τουριστικά αξιοθέατα της Νέας Υόρκης σε μια μοναδική τιμή. Το 
CityPass έχει ισχύ εννέα (9) συνεχόμενες ημέρες από τη φορά που 
θα επισκεφτείτε το πρώτο σας αξιοθέατο. Μπορείτε να το ζητήσετε 
από εμάς και θα το παραλάβετε από το πιο κοντινό σας αξιοθέατο. 
Τα αξιοθέατα που περιλαμβάνει το CityPass είναι:

Empire State Building: Πρόσβαση μέχρι το παρατηρητήριο στον 
86ο όροφο και περιήγηση με ηχητικό οδηγό.

Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας: Περιλαμβάνεται είσοδος 
στο κέντρο Rose, για το τμήμα γης και διαστήματος και επίδειξη στο 
πλανητάριο Hayden.

Μουσείο Metropolitan Art:  Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικές εκθέσεις 
και έκπτωση $1 στην περιήγηση με ηχητικό οδηγό. Περιλαμβάνεται 
επίσης επίσκεψη την ίδια μέρα επίσκεψη στους κήπους Cloisters.

Επιλογή εισόδου ανάμεσα στο Μνημείο – Μουσείο 9/11 για να 
αποδώσουμε φόρο τιμής και να θυμηθούμε τους σχεδόν 3000 
ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους με την τρομοκρατική επίθεση 
στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center) ή επίσκεψη 
στο Μουσείο Θαλάσσης, Αέρος και Διαστήματος (Intrepid 
Sea, Air & Space Museum) που φιλοξενεί το πρώτο διαστημικό 
λεωφορείο, της επιχείρησης, το πρώην αεροπλανοφόρο USS In-
trepid και πολλά άλλα. Ετοιμαστείτε για να αρχίσει ένα εκπαιδευτικό 
και διαδραστικό ταξίδι μέσα από την Αμερικάνικη καινοτομία στην 
ιστορία, την επιστήμη και τις υπηρεσίες. 

Παρατηρητήριο Top of the Rock: Θαυμάστε την πανέμορφη 
πανοραμική όψη της Νέας Υόρκης ή μπείτε στο Μουσείο Guggen-
heim, ένα κτίριο που αποτελεί από μόνο του ένα έργο τέχνης. 

Κρουαζιέρα: Περιλαμβάνει είτε περιήγηση 2 ωρών μέσα από το 
φωτισμένο λιμάνι της πόλης ή περιήγηση με το speedboat «το 
τέρας».

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το Άγαλμα της Ελευθερίας 
και το νησί Ellis σε μια περιήγηση με ελεύθερο χρόνο για να τα 
εξερευνήσετε με την ησυχία σας.PL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

ALL AROUND TOWN HOP ON - HOP OFF - 
DOUBLE DECKER BUS

ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
- HOP ON - 
HOP OFF

Έναρξη: 08:00 - 20:00
Διάρκεια: 48 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Αυτή η επίσκεψη hop-on hop-off σας δίνει την απόλυτη ευελιξία να 
ξεκινήσετε και να βγείτε από το λεωφορείο όσες φορές θέλετε και να 
εξερευνήσετε την πόλη κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας. 
Ταξιδέψτε στο στόλο των άνετων λεωφορείων με διπλά λεωφορεία 
(υπάρχουν μόνο καθίσματα στην κορυφή του καταστρώματος), 
ώστε να μπορείτε να δείτε μια προνομιακή θέα στα κύρια αξιοθέατα 
και τα σημεία ενδιαφέροντος της Νέας Υόρκης. Υπάρχει μια μεγάλη 
επιλογή από περιηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο 
κέντρο της πόλης και σε διαφορετικές κατοικημένες περιοχές, μαζί 
με ένα εισιτήριο 1 ημερών για το hop στο hop ferry και 1 εισιτήριο 
ανά άτομο στο Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης.

Το Uptown Tour περιλαμβάνει θέα στην Πέμπτη Λεωφόρο, το Mu-
seum Mile, το κτήριο Dakota, το Κέντρο Λίνκολν, το Κέντρο Time 
Warner, το Central Park, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το 
Guggenheim, η Συλλογή Frick, το Θέατρο Apollo, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας , το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και την Αγορά 
Χάρλεμ.

Το Downtown Tour περιλαμβάνει επισκέψεις στην πλατεία Times 
Square, στο Madison Square Garden, στο Macy’s, το Empire 
State Building, το SoHo, το Chinatown, τη Μικρή Ιταλία, το Ground 
Zero, τη Wall Street, τη Financial District, το Battery Park, το South 
Street Seaport, Τα Ηνωμένα Έθνη, το Rockefeller Center, το Carn-
egie Hall, την περιοχή του Broadway Theater και πολλά άλλα.

Η περιοδεία του Μπρούκλιν θα σταματήσει στο Brooklyn Prome-
nade / Cadman Plaza, στη λεωφόρο του Ατλαντικού, στο Barclay 
Center, στο Μουσείο Τέχνης και Βοτανικού Κήπου του Μπρούκλιν, 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Μπρούκλιν, στο πάρκο Fort Greene, 
στην Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν. Οι επισκέπτες θα δουν 
επίσης το Old Fulton Landing, το Grand Army Plaza, τη Γέφυρα 
του Μπρούκλιν και τον ορίζοντα του Μανχάταν.

Το Evening Tour διαθέτει Times Square, Lordy & Taylor του Macy, 
5η Λεωφόρο, Central Park, Bryant Park, Radio City Music Hall, το 
Κέντρο Time Warner, τον Πύργο Trump και τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Πατρικίου.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOP OF THE ROCK 

ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 08:00 - 11:00
Διάρκεια: - 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Σίγουρα στην επίσκεψη σας στην Νέα Υόρκη δεν πρέπει να 
παραλείψετε το παρατηρητήριο Top of the rocks. Κανένα 
άλλο σημείο της πόλης δεν προφέρει αυτή την ανεμπόδιστη 
θέα που αποτελεί πηγή έμπνευσης, πάνω από το Rockfeller 
Center. Δραματικά πανοράματα που δεν μπορείτε να βρείτε 
πουθενά αλλού εκτός από το Top of The Rock που βρίσκεται 
στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα αξιοθέατα της Νέας 
Υόρκης. Από τον 70ο όροφο του Rockfeller Center, η θέα 
είναι εντυπωσιακή και μπορείτε να δείτε τα πάντα σε 360ο, να 
απλώνονται στα πόδια σας σε όλες τις κατευθύνσεις. Από 
εδώ θα απολαύσετε την υπέροχη θέα προς το Central Park 
αλλά και την βόρεια περιοχή του Μανχάταν. Από το σημείο 
αυτό έχετε την δυνατότητα να εντοπίσετε και πολλά άλλα 
διάσημα αξιοθέατα και κτίρια της πόλης όπως είναι το Chrys-
ler, η Times Square, o ποταμός Hudson, ο ποταμός East Riv-
er, η γέφυρα του Μπρούκλιν και το Άγαλμα της Ελευθερίας.  

Ο ενθουσιασμός σε αυτή την περιήγηση αρχίσει από το 
ισόγειο με τον εντυπωσιακό πολυέλαιο που απαρτίζεται 
από κρύσταλλα Swarovski αλλά και την παρουσίαση της 
πλούσιας ιστορίας, τεχνών και αρχιτεκτονικής αυτού του 
εμβληματικού κτιρίου με την χρήση πολυμέσων. Στη συνέχεια 
θα μπούμε στο γυάλινο ασανσέρ και θα απολαύσουμε 
μέχρι να ανέβουμε την θέα των φωτεινών ορόφων από την 
εξωτερική πλευρά του παρατηρητηρίου. Εκτός όμως από 
την θέα, το Top of the Rocks προσφέρει στους επισκέπτες 
του την ευκαιρία να εκτιμήσουν την αρχιτεκτονική του 
Rockfeller Center καθώς επίσης την σημασία του για την 
ανάπτυξη της πόλης της Νέας Υόρκης. Είτε μέρα είτε νύχτα, 
είναι μια μοναδική ευκαιρία που σίγουρα δεν πρέπει να 
χάσετε. Μπορείτε να κάνετε κράτηση ώρας έτσι ώστε να μην 
περιμένετε ώρες στις ατελείωτες ουρές που σχηματίζονται.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται: 
- ΦιλοδωρήματαPL
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STATUE OF LIBERTY & ELLIS ISLAND TOUR

ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΝΗΣΙ ELLIS

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

Συνάντηση με τον τοπικό μας συνεργάτη και οδηγό σας στο 
Castle Clinton,  ένα παλιό φρούριο που βρίσκεται στο πάρκο 
Battery. Αμέσως μετά θα επιβιβαστείτε στο πλοίο για να 
επισκεφτούμε το νησί της Ελευθερίας. Με σειρά προτεραιότητας 
θα περάσουμε αμέσως στην ξενάγηση χωρίς να χρειάζεται να 
περιμένουμε στην ουρά για ώρες, για να μάθουμε την ιστορία 
που βρίσκεται πίσω από το Άγαλμα της Ελευθερίας αλλά και 
την πηγή έμπνευσης που αποτέλεσαν τα εκατομμύρια των 
μεταναστών.

Αποβίβαση  στο νησί της ελευθερίας, και ξεκινάει η περιοδεία 
θαυμάζοντας την θέα της Νέας Υόρκης με τους μαγευτικούς 
ουρανοξύστες. Θα μπούμε μέσα στο βάθρο του αγάλματος 
που βρίσκεται το μουσείο και θα περιηγηθούμε μαθαίνοντας τον 
τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το άγαλμα. Αμέσως μετά θα 
επιβιβαστούμε ξανά στο πλοιάριο μας και θα αναχωρήσουμε 
για το νησί Ellis και ο οδηγός μας θα μοιραστεί μαζί μας τις 
ιστορίες των εκατομμυρίων μεταναστών που πέρασαν καθώς 
θα περπατούμε τριγύρω στο νησί αλλά και μέσα στο μουσείο. 
Στο τέλος της περιήγησης μπορείτε να μείνετε στο νησί για να 
απολαύσετε το γεύμα σας και την θέα προτού γυρίσετε πίσω 
στην πόλη.  

Σημειώσεις: Όλοι όσοι θα λάβουν μέρος στην εκδρομή θα 
πρέπει να φοράνε κλειστά παπούτσια ή τακούνια. Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα του δοθεί άδεια για την εκδρομή. Δεν 
επιτρέπονται σανδάλια.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά προς/απο το νησί Ellis
- Εισητήριa εισόδου στα μουσεία Pedestal & Ellis Island
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

BROOKLYN TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ 

Έναρξη: 11:00 - 15:30
Διάρκεια: 7 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Μια περιοχή με έντονη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς 
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Νέας Υόρκης 
αλλά και ολόκληρου του έθνους. Το μέρος όπου ένας στους επτά 
Αμερικανούς ψάχνει χώρο για να εγκατασταθεί, είναι φυσικό να 
αποτελεί τον πιο πυκνοκατοικημένο από τους πέντε δήμους. Η 
περιοχή του Μπρούκλιν σφύζει από ζωή ενώ είναι γεμάτη από 
θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Μια περιοχή 
που κατέχει πολλές πρωτιές αφού είναι η γενέτειρα των προκρίτων 
στις τέχνες, τον αθλητισμό, την επιστήμη και τις επιχειρήσεις. Μια 
περιήγηση που πρόκειται να σας μεταφέρει σε μέρη που συνδέονται 
με αυτά τα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία, με τις εικόνες και 
τους ήχους αυτού του πανέμορφου δήμου. Κατά την κατασκευή 
της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας στον κόσμο το 1993, 
δημιουργήθηκε ταυτόχρονα και μια πηγή έμπνευσης για πολλούς 
καλλιτέχνες, όπως Walt Whitman και Γεωργία O’Keefe. Κατά 
την διάρκεια της περιήγηση σας θα δείτε μερικά ακόμη θαύματα 
της περιοχής όπως τη μεγαλύτερη από τις αψίδες θριάμβου, το 
σπίτι μίας από τις μεγαλύτερες συλλογές Αιγυπτιολογίας του 
κόσμου αλλά και σημαντικά σημεία που συνδέονται με γεγονότα 
της αμερικανικής Επανάστασης και τη γέννηση του έθνους. 
Επισημάνουμε επίσης ότι θα είναι αξιοσημείωτα πολιτιστικά 
ιδρύματα, εντυπωσιακά σπίτια της λατρείας και τα κομψά 
αρχοντικά που επίσης αποτελούν μια από τις πιο συναρπαστικές 
και ποικίλες δήμους της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, αυτή η περιοδεία 
σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο κέντρο της πόλης το 
οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφτείτε εικονικά ορόσημα 
της Νέας Υόρκης, όπως το Empire State Building και το Ground 
Zero.

Σημείο συνάντησης: Brooklyn at Old Fulton Street by Prospect 
Street

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

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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SHOPPING AT WOODBURY PREMIUM 
OUTLETS

ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ 
WOODBURY 
- PREMIUM 
OUTLETS

Έναρξη: 08:30, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 11:30, 12:45
Διάρκεια: 8 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Η Νέα Υόρκη είναι η ιδανική πόλη για να πραγματοποιήσετε 
τα ψώνια σας, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε αυτό το 
μοναδικό ταξίδι μέχρι τα Woodbury Common Premium Out-
lets και να χαρίσετε στον εαυτό σας μια θεραπεία με ψώνια. 
Επιβιβαστείτε στο λεωφορείο με προορισμό το Woodbury 
Common και μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας μια άδεια βαλίτσα 
αφού πρόκειται να περάσετε μια μέρα με ασταμάτητα ψώνια, 
εδώ πρόκειται να βρείτε μερικές από τις διασημότερες μάρκες 
σε πολύ χαμηλές τιμές. Με 220 καταστήματα δεν υπάρχει 
καλύτερο μέρος για να απολαύσετε μια μέρα γεμάτη ψώνια στη 
Νέα Υόρκη. Θα έχετε την δυνατότητα να κακομάθετε τον εαυτό 
σας μέσα από μια επιλογή τις μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες. 
Ανάμεσα τους τα Adidas, Banana Republic Factory Store, 
Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Crate and Barrel, 
Dolce & Gabbana, Donna Karan, Donald J Pliner, Frette, Gi-
orgio Armani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last 
Call, Gap Outlet, Nike Factory Store, Off 5th - Saks Fifth Avenue 
Outlet, Polo Ralph Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, 
Tommy Hilfiger, Timberland, Versace, Williams-Sonoma. 
Όταν θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας 
απλά αράξτε και απολαύστε το cappuccino σας σε ένα από 
τα πολλά εστιατόρια ή καφετέριες της περιοχής. Μια εκδρομή 
στην οποία θα βιώσετε μια μοναδική εμπειρία ψωνίσματος 
όπως πουθενά αλλού. 

Σημείο συνάντησης: 777 8th Avenue, between 47th and 48th 
Streets - 10036 - New York - US

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL

UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

WASHINGTON DC DAYTRIP FROM NY

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗ 
ΟΥΑΣΙΝΓΚ-
ΤΟΝ

Έναρξη: 06:00
Διάρκεια: 7 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Τα πιο διάσημα αξιοθέατα στην Ουάσιγκτον είναι και τα 
αστέρια αυτής της περιοδείας στην πρωτεύουσα του έθνους. 
Μια εκδρομή στο Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο ενώ το μουσείο  
Smithsonian, και το μουσείο του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου 
αποτελούν ορόσημα της πόλης. Το κτίριο του Καπιτωλίου 
είναι πανέμορφο. Μια από τις εικόνες της Αμερικής, χτισμένο 
σε νεοκλασικό στυλ, μεγάλο, κομψό και ισορροπημένο. Με 
την επίσκεψη μας θα μπορέσετε να δείτε την κεντρική ροτόντα 
που βρίσκεται κάτω από το θόλο του και που είναι η φυσική 
αλλά και συμβολική καρδιά του κτιρίου. Αφήνοντας πίσω μας 
το Καπιτώλιο θα κάνουμε μια βόλτα στα γκαζόν του σπιτιού 
και του γραφείου του προέδρου των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος θα 
σας μάθει περισσότερα για το παρελθόν και το παρόν των 
προέδρων. Στη συνέχεια, προτείνουμε να περάσετε το χρόνο 
σας στο Smithsonian, ένα μεγαθήριο που αποτελείται από 
9 παγκόσμιας κλάσης μουσεία, έναν ζωολογικό κήπο συν 9 
ερευνητικά κέντρα. Το μουσείο του Β ‘Παγκόσμιου Πόλεμου 
Memorial έχει σειρά για να δείτε το αφιέρωμα στο Greatest 
Generation που αποτελείται από 56 κίονες και ένα ζευγάρι 
των μικρών αψίδων θριάμβου γύρω από μια πλατεία και το 
σιντριβάνι, αυτό είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο. Μπορείτε 
επίσης να σταματήσετε στο μνημόσυνο του Δρ Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ Τζούνιορ, που αποτίνει φόρο τιμής στο φημισμένο 
ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων. Καθ ‘όλη τη διαδρομή 
θα δείτε πολλά από τα ωραιότερα μνημεία και οι δομές της DC, 
συμπεριλαμβανομένων: Κτίριο FBI, Ομοσπονδιακό Τρίγωνο, 
τον Οβελίσκο, το μνημείο της Ουάσιγκτον, τη Βουλή και το 
κτίριο της Γερουσίας, την Εθνική Πινακοθήκη, και το Grand Me-
morial. Απολαύστε ένα γεύμα στον ελεύθερο χρόνο σας σε μία 
από τις στάσεις.

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

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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NIAGARA FALLS 1 DAY TOUR

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ 
ΝΙΑΓΑΡΑ

Έναρξη: 05:30 - 18:00 
Διάρκεια: 12 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά, Ισπανικά

Μια μοναδική εκδρομή όπου μπορείς να θαυμάσεις την 
απίστευτη θέα από τους καταρράκτες και να έρθεις τόσο 
κοντά με την φύση. Συμπεριλαμβάνεται γεύμα με θέα τους 
καταρράκτες και κρουαζιέρα στη θρυλική Maid of the Mist. Μην 
ξεχάσετε ότι χρειάζεται viza για την είσοδο σας στο Καναδά. 
Η περιήγηση αυτή, ξεκινά από το πρωί, όπου θα αναχωρήσετε  
από το ξενοδοχείο σας και θα οδηγηθείτε στο αεροδρόμιο 
για να αναχωρήσετε σε μια απίστευτη διαδρομή προς τους 
καταρράκτες του Νιαγάρα. 

Από το αεροδρόμιο θα μεταφερθείτε στους καταρράκτες με 
λεωφορείο και κατά την άφιξη σας θα μπορέσετε να απολαύσετε 
ένα γευστικό γεύμα σε ένα εστιατόριο με πανοραμική θέα στο 
Νιαγάρα. Στη συνέχεια θα επιβιβαστείτε στη θρυλική  Maid of 
the Mist για μια κρουαζιέρα μισής ώρας ανάμεσα σε αφρώδη 
βροντερά νερά όπου θα μαγευτείτε από την απίστευτη ομορφιά 
και την υπερφυσική δύναμη αυτού του φυσικού θεάματος, 
νιώθοντας την δροσερή ομίχλη καθώς οι σταγόνες από το 
καταρράκτη χαϊδεύουν το δέρμα σας. 
Αν κάνετε αυτό το ταξίδι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο 
έχετε την δυνατότητα να μην κάνετε την κρουαζιέρα αλλά να 
επισκεφτείτε τους καταρράκτες με διαφορετικό τρόπο.  Δηλαδή, 
θα πάτε κάτω από τον καταρράκτη σε ένα μεγάλο ασανσέρ 
όπου θα υπάρχουν καθίσματα για να  απολαύσετε μια απίθανη 
θέα. Στο τέλος αυτού του απίστευτου ταξιδιού, θα επιστρέψετε 
στη Νέα Υόρκη με αεροπλάνο. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα 
- Κρουαζιέρα στους καταρράκτες
- Αεροπορική πτήση 
- Οδηγός/ξεναγός 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Ποτά στο γεύμα 
- ΦιλοδωρήματαPL
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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.

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

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύματα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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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.

Περιλαμβάνεται: 
- 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 περιλαμβάνεται: 
- Γεύματα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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THE PHANTOM OF THE OPERA BROADWAY 
MUSICAL - TICKET ONLY

ΤΟ ΠΙΟ 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Έναρξη:  14:00, 19:00, 20:00 (ζητήστε λεπτομέρειες)
Διάρκεια: 2,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Η απόλυτα διαχρονική ρομαντική ιστορία, της αποπλάνησης, 
της εμμονής αλλά και της απελπισίας. Το φάντασμα της 
όπερας κατάφερε να κρατήσει συντροφιά στο κοινό του τα 
τελευταία 25 χρόνια. Ένα μαγευτικό μιούζικαλ που υπόσχεται 
να αιχμαλωτίσει τις καρδιές σας καθώς θα σας ταξιδέψει 
σε ένα κόσμο συναισθηματικό, κρατώντας ταυτόχρονα 
σε εγρήγορση τη φαντασία σας. Μια παράσταση που έχει 
στην κατοχή της επτά Tony Awards ανάμεσα τους και αυτό 
του καλύτερου μιούζικαλ. Το Φάντασμα της Όπερας είναι το 
μιούζικαλ που παίζει για τον περισσότερο καιρό στο Broadway. 
Σήμα κατατεθέν η μάσκα του φαντάσματος που κατάφερε να 
γίνει σύμβολο της παράστασης αυτής ακόμη και για όσους 
δεν το έχουν δει ποτέ. Κρυμμένο από τη κοινωνία στα σκοτεινό 
υπόγειο της όπερας του Παρισιού, το φάντασμα που έζησε 
ως μια βασανισμένη ύπαρξη από την οποία το πρόσωπο του 
παραμορφώθηκε. Στερημένο από οποιαδήποτε ανθρώπινη 
επαφή, παρουσίας και αγάπης το φάντασμα έγινε μια 
τρομακτική παρουσία, που τρόμαζε όλους όσους συνδέονταν 
με το θέατρο. Το φάντασμα όμως έχει μια ευγενική και μοναδική 
ποιότητα, που αντικατοπτρίζεται μέσα από την μουσική του 
η οποία του υπόσχεται τη δυνατότητα της λύτρωσης αυτού 
του λυπηρού χαρακτήρα. Αναγκασμένος να βγει από το 
κρησφύγετο του και να ασχοληθεί περισσότερο με τον κόσμο 
εκφράζοντας τη μουσική του μεγαλοφυΐα, το Φάντασμα 
ερωτεύεται την πανέμορφη και ταλαντούχα Σομπράνο, Κριστίν. 
Θα επακολουθήσει μια εκδήλωση διάφορων δραματικών 
γεγονότων που θα κάνουν έτσι το Φάντασμα της Όπερας τη 
πιο επιτυχημένη παράσταση όλων των εποχών. 
Μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του μιούζικαλ είναι τα 
Music of the Night, All I Ask of You και φυσικά το Phantom of 
the Opera,  ένα μοναδικό σκηνικό που θα σας παρασύρει και 
θα σας κάνει να ερωτευτείτε το κάθε του λεπτό.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Mεταφορά
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

*H τιμή αλλάζει ανάλογα με τη θέση που θέλετε*
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JERSEY BOYS BROADWAY MUSICAL - TICKET 
ONLY

ROCK “N”
ROLL 

Έναρξη: 14:00, 15:00, 19:00, 20:00 (ζητήστε λεπτομέρειες) 
Διάρκεια: 2,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Ελάτε να απολαύσετε ένα από τα καλύτερα μιούζικαλ που
γράφτηκαν ποτέ με ένα από τα πιο διάσημα σκηνικά ολόκληρου
του Broadway. Το 2006 ήταν νικητής των Tony Awards ως το
καλύτερο μιούζικαλ και το 2008 στα Lawrence Oliver Award ως
το καλύτερο νέο μιούζικαλ του Λονδίνου. Η ιστορία μας διηγείται
τον τρόπο με τον οποίο ο Frankie Valli και το συγκρότημα
Four Seasons έγιναν από άγνωστοι τα διασημότερα παιδιά
του New Jersey και διεθνής σούπερ στάρ. Είναι αδύνατο να
μην παρασυρθείτε στην ιστορία καθώς θα βρίσκεστε σε ένα
τραινάκι από rock ‘n’ roll. Παίζοντας με το όνομα της ομάδας 
η παράσταση είναι χωρισμένη σε τέσσερις εποχές. Κάθε 
εποχή είναι η ιστορία μέσα από την οπτική ενός από τα μέλη 
της ομάδας, κάτι που το κάνει ένα πραγματικά αυθεντικό 
υπερθέαμα που ενθουσιάζει. Πρόκειται να νιώσετε μαζί τους 
όλα τα στάδια της μεταμόρφωσής τους από τα χαμηλά στα 
ψηλά σε μια από τις πιο αγαπημένες μπάντες rock ‘n’ roll 
ολόκληρου του κόσμου. Από την απόλυτη αφάνεια αλλά και 
τις ζωές τους που ήταν γεμάτες προβλήματα, μεγάλωσαν για 
να γίνουν αρκετά δημοφιλής, όχι όμως και χωρίς προβλήματα. 
Ακούστε για τις απολαύσεις της αγάπης, τον ενθουσιασμό της 
φήμης και δακρύστε με τις ιστορίες συζυγικών προβλημάτων 
αλλά και οικονομικών ανησυχιών. Απολαύστε μερικά από τα 
τραγούδια που τους έκαναν διάσημους αφού πάνω από 30 
τραγούδια θα σας κάνουν να θέλετε να τραγουδήσετε αλλά 
και να αρχίσετε να χορεύετε ανάμεσα τους τα διάσημα Sherry, 
Big Girls Don’t Cry, December 1963 (Oh, What A Night) και το 
Can’t Take My Eyes Off You.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

*H τιμή αλλάζει ανάλογα με τη θέση που θέλετε*PL
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WICKED

ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ 
ΤΟΥ
ΟΖ

Έναρξη:  14:00, 15:00 19:00, 20:00 (ζητήστε λεπτομέρειες)
Διάρκεια: 2,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια μουσική παράσταση της Νέας Υόρκης που πρόκειται να 
γίνει θρύλος για το Broadway της Νέας Υόρκης. Μια παραγωγή 
που κατάφερε να κερδίσει 35 μεγάλα βραβεία, μεταξύ των 
οποίων αυτό του Grammy αλλά και τρία Tony Awards από τους 
λάτρεις της μουσικής. Το Wicked είναι η ανείπωτη ιστορία τις 
Μάγισσες του Όζ. Σύμφωνα με το Entertainment Weekly είναι 
το καλύτερο μιούζικαλ της δεκαετίας αλλά και ένα πολιτιστικό 
φαινόμενο όπως έχει δηλώσει το Variety. Το Wicked διηγείται 
την ιστορία μιας αξιοθαύμαστης οδύσσειας δυο κοριτσιών που 
συναντήθηκαν στη γη του Οζ πολύ πριν ο ανεμοστρόβιλος 
να προσγειώσει εκεί τη Dorothy. Ένα κορίτσι που γεννήθηκε 
με σμαραγδένιο πράσινο δέρμα , είναι έξυπνο, φλογερό αλλά 
και παρεξηγημένο. Το άλλο είναι όμορφο, φιλόδοξο και πολύ 
δημοφιλές. Μπροστά σε ένα λαμπρό ακροατήριο αυτές οι δυο 
φίλες μεγαλώνουν για να γίνουν η μια η κακή μάγισσα της 
Δύσης και η Γκίλντα η καλή.  Το μιούζικαλ είναι βασισμένο στο 
μυθιστόρημα του Gregory Maguire, με μουσική και στίχους 
του Stephen Schwartz, και το βιβλίο της Winnie Holzman που 
κατάφερε να σπάσει τα ρεκόρ και να κλέψει καρδιές μέσα στα 
δέκα χρόνια του Broadway. Ο Joe Mantelo με τη μουσική 
διοργάνωση του Wayne Cilento και με τα εκπληκτικά του 
κοστούμια, μουσική και πλοκή καταφέρνει να μαγέψει το κοινό 
του από ηλικίες πέντε μέχρι 100 ετών. Αυτό αποδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι το Wicked έσπασε τα ταμεία εισπράξεων 
για το Λονδίνο, το Σικάγο, το Σαιντ Λούις, το Λος Άντζελες και το 
Broadway, και το έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι από τους 
οποίους αρκετοί επανέρχονται ξανά και ξανά.

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήριο εισόδου 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

*H τιμή αλλάζει ανάλογα με τη θέση που θέλετε*PL
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BROADWAY 
SHOWS 

Έναρξη: 19:00, 20:00 (ζητήστε λεπτομέρειες)
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανάλογα με τις ημερομηνίες που θα επιλέξετε για το ταξίδι 
σας στη Νέα Υόρκη υπάρχουν πάρα πολλά θεατρικά έργα, 
μιούζικαλς, σόου κτλ που μπορείτε να απολάυσετε! 
Μερικά απο αυτά είναι: 

- The Lion King
- Children of a lesser God
- Kinky boots
- Blue Man Group
- Chicago
- Avenue Q
- Anastasia
- Hello Dolly
- My fair lady
- Medieval Times Dinner Show 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να ενημερωθείτε 
για τιμές και διαθεσιμότητα (ανάλογα με τη περίοδο 
παραστάσεων). 

*H τιμή αλλάζει ανάλογα με τη θέση που θέλετε*
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