
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΕΓΚΑΣ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΒΕΓΚΑΣ

ΦΑΡΑΓΓΙ GRAND KANYON KAI ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | H ΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ | ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΡΑΧΟ ΜΕ ΤΖΙΠ | MYSTÈRE BY CIRQUE DU SOLEIL | O BY
CIRQUE DU SOLEIL | MICHAEL JACKSON ONE | KÀ BY CIRQUE DU 
SOLEIL | WIND DANCER HELI TOUR | GRAND CELEBRATION HELI TOUR

TRAVEL & TOURS
24821777PL

UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

VIP SKYWALK EXPRESS

ΦΑΡΑΓΓΙ 
GRAND 
KANYON ΚΑΙ 
ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Έναρξη: 06:00 - 17:00 
Διάρκεια: 11 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ζήστε τη ζωή με αυτή τη συναρπαστική περιήγηση 
στο Grand Canyon West Rim που περιλαμβάνει μια 
επίσκεψη στο μαγευτικό Skywalk. Ανεβείτε πάνω από την 
έρημο Mojave, τη λίμνη Mead και το Hoover Dam στο 
δρόμο για ένα από τα φυσικά θαύματα του κόσμου. Η 
Δυτική πλευρά του Grand Canyon είναι γνωστή για τα 
εντυπωσιακά κόκκινα πετρώματα του και μια σειρά από 
εκκρεμή χαρακτηριστικά που το καθιστούν μια από τις 
πιο δημοφιλείς περιοχές. Έχετε τρεις και μισή ώρες από 
τον ελεύθερο χρόνο για να επωφεληθείτε από τη δωρεάν 
υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο, διευκολύνοντας 
τις μετακινήσεις σας ανάμεσα στα διάφορα σημεία 
ενδιαφέροντος. Θαυμάστε τα λαμπρά στρώματα των 
χρωμάτων που κοσμούν τα δύο δισεκατομμύρια χρόνων 
παλιά τείχη του φαραγγιού. Ένα ελαφρύ γεύμα θα σας 
σερβιριστεί στο χείλος από τους ντόπιους Hualapai. Το 
Skywalk είναι ένα σχήμα πετάλου, με γυάλινο δάπεδο 
από το οποίο μπορείτε να δείτε εκατοντάδες μέτρα 
κάτω προς τον πυθμένα του φαραγγιού. Επεκτείνετε 
περισσότερα από 20 μέτρα από τη γη, δίνοντάς σας την 
αίσθηση ότι είστε στον αέρα. Ελάτε γιατί σας υπόσχεται 
να είναι μια μαγευτική και αξέχαστη εμπειρία.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και 
αντίστροφα
- Πρόγευμα & Γεύμα
- Οδηγός/ξεναγός 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα

* Η συγκεκριμένη εκδρομή μπορεί να γίνει και με 
συνδυασμό λεωφορείου & ελικοπτέρου ή μόνο 
ελικοπτέρου * Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το γραφείο μας. PL
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HIGH ROLLER

Η 
ΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΡΟΔΑ ΤΟΥ 
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

Έναρξη: 11:30 πμ - 02:00 πμ
Διάρκεια: 30 λεπτά
Γλώσσα: Αγγλικά

Η θέα του Λας Βέγκας έχει αλλάξει με τη μεγαλύτερη, τη 
ψηλότερη ρόδα παρατήρησης στον κόσμο, το High 
Roller στο LINQ. Οι επισκέπτες ανεβαίνουν 550 πόδια 
ψηλά πάνω από το the Strip λαμβάνοντας παράλληλα  
εκπληκτική θέα 360 μοιρών του Λας Βέγκας. 

Διαθέτει 28 καμπίνες, που χωράνε μέχρι 40 επιβάτες 
το καθένα, το High Roller προσφέρει μια απαράμιλλη 
εμπειρία τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Ένα 
διαδραστικό ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος, ο 
μαζικός τροχός είναι περισσότερο από ό, τι αξιοθέατα, 
προσφέροντας ένα ιδανικό μέρος για να γιορτάσετε, 
να κοινωνικοποιηθείτε ή να απολαύσετε τα φώτα της 
πόλης.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήρια εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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VEGAS NIGHT HELI TOUR

ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΠΤΗΣΗ
ΣΤΗ 
ΠΟΛΗ

Έναρξη: Η ώρα αναχώρησης διαφοροποιείτε ανάλογα 
με τη περίοδο
Διάρκεια: 30 λεπτά
Γλώσσα: Αγγλικά

Πάρτε μέρος στο Vegas Nights Helicopter Tour και 
ανεβείτε στον ουρανό της νύχτας μέσα στο ελικόπτερο 
ECO-Star της Maverick, που είναι γνωστή ως η λιμουζίνα 
του ουρανού. Αδράξτε αυτή τη ευκαιρία για να δείτε την 
πόλη των φώτων από την πιο εντυπωσιακή θέα. Το Ve-
gas Nights είναι μια εκπληκτική περιοδεία ελικοπτέρου 
που πετάει πάνω από τα θέρετρα του Las Vegas Strip 
από τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης-Νέας Υόρκης μέχρι 
το αχνό φως της πυραμίδας του Λούξορ. Σερβίρεται 
δωρεάν σαμπάνια και στη συνέχεια παρακολουθείστε 
καθώς τα fountain του Bellagio χορεύουν μπροστά 
στα μάτια σας. Το εκθαμβωτικό θέαμα των φώτων 
που αναβοσβήνουν στο Λας Βέγκας θα σας κόψει την 
ανάσα σε αυτή την δεκαπεντάλεπτη πτήση.

Το Vegas Nights Helicopter Tour είναι ο τέλειος τρόπος 
για να τελειώσετε την ημέρα σας ή να ξεκινήσετε τη νύχτα 
σας και οι ευκαιρίες για φωτογραφία που παρέχονται 
διασφαλίζουν ότι θα τραβήξετε για πάντα τα εκπληκτικά 
αναμνηστικά αυτού του ταξιδιού.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά
- Ποτήρι σαμπάνιας

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

* Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
γραφείο μας *
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RED ROCK CANYON JEEP TOUR

ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΒΡΑΧΟ ΜΕ 
ΤΖΙΠ

Έναρξη: 08:00 ή 13:00 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεφύγετε από τα φώτα του Λας Βέγκας για την έρημο 
της Mojave Desert με αυτή τη περιοδεία του Red Rock 
Canyon. Ακολουθήστε μια γραφική διαδρομή που 
λαμβάνει μια σειρά από μνημεία και αξιοθέατα, όπως το 
Calico Springs, την Willow Springs και το Spring Mountain 
Ranch State Park. Το Red Rock Canyon National Con-
servation Area, είναι ένα τοπίο τόσο δραματικό ώστε να 
επιλέγεται συχνά ως σκηνικό για ταινίες και διαφημίσεις. 
Ξεκινήστε με ένα αυτοκίνητο 4x4 κατά μήκος αυτού του 
όμορφου και άγριου τοπίου. Δείτε τις εντυπωσιακές 
Wilson Cliffs, και περάστε από τους απολιθωμένους 
αμμόλοφους των έξοχων χρωματισμένων Calico 
Hills που χρησιμοποιούνται από τη φυλή Paiute των 
ιθαγενών Αμερικανών. Απολαύστε τη θέα από High 
Point Overlook, το οποίο είναι σχεδόν 1.500 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, στο δρόμο για το Wil-
low Springs. 
Θα υπάρξει μια σύντομη στάση σε ένα κέντρο 
επισκεπτών, όπου μπορείτε να περιπλανηθείτε μέσα 
από τα εντυπωσιακά εκθέματα και να περιηγηθείτε στο 
κατάστημα με σουβενίρ. 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της πρωινής ή 
απογευματινής περιοδείας.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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MYSTÈRE BY CIRQUE DU SOLEIL

MYSTÈRE BY 
CIRQUE DU 
SOLEIL

Έναρξη: 19:00 
Διάρκεια: 1.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Προσθέστε μια νότα μυστηρίου κατά τη διαμονή σας 
στο Λας Βέγκας και βιώστε την πιο παράξενη απόδοση 
του παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil του. Το Mys-
tere είναι ένας συνδυασμός από σκοτεινές εικόνες, 
που κόβουν την ανάσα, ακροβατικά και την ονειρική 
ατμόσφαιρα που με την πάροδο του χρόνου έχει 
γίνει σήμα κατατεθέν. Το Mystere έχει χαρακτηριστεί 
από κριτικούς από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου 
ως ένα must see προορισμό. Θεωρείται μια θεατρική 
λουλούδι στην έρημο της σημερινής δημιουργικότητα, η 
παράσταση θα ανανεώσει το πάθος σας για το δράμα 
και τα ακροβατικά. Η ομάδα του Cirque du Soleil έχει 
συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία όλων των πεδίων της 
τέχνης: η μουσική δένει με τις επιδόσεις, τα ακροβατικά
μετατρέπονται σε χορό, η πραγματικότητα γίνεται 
ένα όνειρο. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο 
Νησί Treasure στο Las Vegas Strip. Το Mystere είναι 
ένα συναρπαστικό μείγμα από κέφι, δράμα και την 
αφάνταστη ζωή που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια 
σας. Το Νησί Treasure περιέχει ένα φανταστικό θέατρο 
που, την ίδια στιγμή που ξεκινάει η παράσταση, γίνεται 
μια πύλη σε μια άλλη διάσταση, μια από μαγεία και 
θαύμα. Το Mystere σας εγγυάται να σας ενθουσιάσει, 
ανεξαρτήτως ηλικίας χάρη στο συναρπαστικό 
συνδυασμό του στυλ, το οποίο είναι μερικές φορές
ιδιόρρυθμο και σε άλλες, εντελώς δραματικό. Ολόκληρη 
η απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Ελάτε μαζί μας και θαυμάστε την απίστευτη ομορφιά 
της αβεβαιότητας.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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O BY CIRQUE DU SOLEIL

O BY 
CIRQUE DU 
SOLEIL

Έναρξη: 19:00  ή 21:30 Τετάρτη & Κυριακή
Διάρκεια: 1.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Cirque du Soleil σας προκαλεί να σκάψετε τα 
ξεχασμένα πάθη! Βυθιστείτε στον ονειρικό υδάτινο 
κόσμο του O που εκτελούνται στο Bellagio. Το Ο θα 
σας υπνωτίσει και θα σας αφήσει σκαρφαλωμένους 
στην άκρη του καθίσματος σας. Αυτή η διαχρονική 
παραγωγή φέρνει αβίαστα μαζί πολλά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά θέαμα που θα έλεγε κανείς ότι δεν θα 
μπορούσε ποτέ να παντρευτεί. Πάρτε μια βαθιά ανάσα 
και βουτήξτε στα υδαρής θαύματα του O. Πάρτε μια 
βαθιά ανάσα και αποσυνδεθείτε για μια στιγμή από την
μανία του Λας Βέγκας και βυθιστείτε σε ένα ονειρικό 
υδάτινο κόσμο στον οποίο παραπλανητικοί ακροβάτες, 
συγχρονισμένοι κολυμβητές και δύτες θα σας 
μεταφέρουν σε μια άλλη διάσταση της ψυχαγωγίας.
Ο συνδυασμός των συναρπαστικών ακροβατικών με τις 
παραστάσεις του νερού είναι μια πραγματικά ασύγκριτη 
εμπειρία που έχει χαιρετιστεί από πολλούς ως μια από 
την πιο εκπληκτική παραγωγή του Cirque du Soleil και
αυτό λέει κάτι! Να παρασύρεστε από τις πιτσιλιές, να 
ηλεκτροδοτείστε από τις summersaults και να πιάσετε
την αναπνοή σας κατά τη διάρκεια των ακροβατικών 
πράξεων που, αψηφώντας όλους τους κανόνες 
της φυσικής, φαίνεται να επιπλέουν μέσω του αέρα 
με ακριβώς με την ίδια ευκολία όπως οι κολυμβητές 
γλιστρούν μέσα από τα νερά.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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MICHAEL JACKSON ONE

MICHAEL 
JACKSON 
ONE

Έναρξη: 19:00  ή 21:30 Εκτός Πέμπτης και Παρασκευής
Διάρκεια: 1.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ζήστε τη συγκίνηση βλέποντας μια μαγικά μαγευτική 
παράσταση που γιορτάζει τη ζωή και το έργο του 
βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον από το Cirque du Soleil. 
Ετοιμαστείτε να ψυχαγωγηθείτε με την απόδοση
της ζωής από την πρώτη έως την τελευταία μέρα. 

Θα γοητευτείτε πραγματικά από αυτή την αξέχαστη 
συναυλία της μουσικής, του χορού, την καλλιτεχνία και 
το τσίρκο. Η παράσταση αυτή υπόσχεται να προσφέρει 
ενθουσιασμό, όπως ποτέ δεν έχετε δει πριν.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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KÀ BY CIRQUE DU SOLEIL

KÀ BY 
CIRQUE DU 
SOLEIL

Έναρξη: 19:00  ή 21:30 Εκτός Κυριακής & Δευτέρα
Διάρκεια: 1.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις στο 
πλούσιο και συναρπαστικό σόου του Cirque du Soleil, 
το Ka. δεν υπάρχει διάλογος, μόνο δράση σε αυτή την 
πρωτοποριακή υπερβολή. Το Ka ξετυλίγεται μέσα από το 
ακροβατικά, πολεμικές τέχνες, τη μουσική και τα ηχητικά
εφέ στο MGM Grand στο Λας Βέγκας. Σε αυτή τη 
συγκεκριμένη παραγωγή, το Cirque du Soleil έχει 
φτάσει σε νέα ύψη αριστείας, με περίτεχνα κοστούμια, 
πυροτεχνήματα, stateoftheart ήχους και καινοτόμα 
σχέδια μετατρέποντάς το σε μια παράσταση που έχει 
ήδη κερδίσει την ιδιότητα του θρυλικού.
Θα πρέπει να μεταφέρονται από την Άπω Ανατολή, όπου 
οι νέοι, αυτοκρατορικά δίδυμα έχουν χωριστεί κατά τη 
διάρκεια μιας επίθεσης στο παλάτι τους. Ακολουθήστε 
τους καθώς ξεκινούν οι προσωπικές διαδρομές της 
αυτοανακάλυψης. Το καστ των 80 ερμηνευτών διαθέτει
τοξότες και ακοντιστές που προσπαθούν να 
καταστρέψουν την αυτοκρατορία, ένα είδος nursemaid, 
ένα προστατευτικό δικαστήριο γελωτοποιό και ένα κακό 
σύμβουλο. Το άνετο κάθισμα σας διαθέτει ακόμη και ένα 
ζευγάρι ηχεία στο επίπεδο του αυτιού, που δημιουργούν
μια δυναμική εμπειρία ήχου. Τα κατορθώματα παλαβός 
του Cirque du Soleil θα σας αφήσουν με κομμένη 
την ανάσα. Μια τολμηρή πράξη που περιλαμβάνει το 
λεγόμενο τροχό του θανάτου θα έχετε από το κάθισμα 
σας.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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WIND DANCER HELI TOUR

WIND 
DANCER 
HELI TOUR

Έναρξη: Διαφοροποιείται ανάλογα με τη σεζόν
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Πετάξτε στο West Rim του φαραγγιού και αγγίξτε 
περίπου 1.000 μέτρα (3.500 πόδια) κάτω από το χείλος 
στο φαράγγι και απολαύστε σαμπάνια και σνακ 
καθώς ο ποταμός Κολοράντο ρέει κάτω από σας. 
Αυτή η περιπετειώδης περιπέτεια πετάει επίσης σε 
ορόσημα όπως το Bowl of Fire και το Las Vegas Strip. 
Bγείτε ψηλά στον ουρανό καθώς ανεβείτε από το Λας 
Βέγκας και πάνω από το φράγμα Hoover και τη λίμνη 
Mead, τη μεγαλύτερη δεξαμενή στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Απολαύστε εκπληκτική θέα στο Temple Bar, το Can-
yon Iceberg και το Hill Fortification, το οποίο είναι ένα 
εξαφανισμένο ηφαίστειο. Κρατήστε ένα μάτι ανοιχτό 
για την άγρια   φύση κατά μήκος του δρόμου όπως τα 
μεγάλα κεράτια πρόβατα, τα λιοντάρια του βουνού και 
τα άγρια   άλογα περιφέρονται ελεύθερα πάνω από την 
έρημο. Κατεβείτε στο φαράγγι και προσγειώθείτε σε μια 
ιδιωτική περιοχή που ανήκει στη φυλή. Σαμπάνια, ποτά 
και ελαφριά σνακ θα σερβίρονται περίπου 90 μέτρα (300 
πόδια) πάνω από τον μαγευτικό ποταμό Κολοράντο. Στο 
ταξίδι επιστροφής, ενώ ταξιδεύετε πίσω από το Grand 
Canyon, παρατηρήστε τους εντυπωσιακούς κόκκινους 
βράχους του Bowl of Fire, φημισμένο για τις πρώτες 
κόκκινες αποχρώσεις του και το Wild Pinto Wash. Η 
περιπέτεια σας τελειώνει με μια εκπληκτική πτήση πάνω 
από το Las Vegas Strip και Στο κέντρο του Λας Βέγκας.

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

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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GRAND CELEBRATION HELI TOUR

GRAND 
CELEBRA-
TION HELI 
TOUR

Έναρξη: 07:00, 09:45, 12:30, 15:15
Διάρκεια: 3.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Βγείτε από το Λας Βέγκας για μια περιπέτεια ζωής με την 
εντυπωσιακή περιοδεία ελικοπτέρων Grand Canyon. 
Πετάξτε στην έρημο Mojave, το φράγμα Hoover, τα 
Grand Wash Cliffs και το Grapevine Mesa στο δρόμο 
προς το West Rim του Grand Canyon και κατεβείτε στο 
φαράγγι. 
Στη συνέχεια, απολαύστε ένα πικνίκ με σαμπάνια που 
σερβίρεται κάτω από μια αυθεντική ιθαγενή αμερικανική 
ramada. Πετάξτε έξω από το Λας Βέγκας με ένα 
πολυτελές Ελικόπτερο EC-130 με παράθυρα περιμετρικά 
προς το West Rim του Grand Canyon, το οποίο είναι 
γνωστό για τους εντυπωσιακούς κόκκινους βράχους. 
Το χείλος έχει μια σειρά από εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
που την έχουν καταστήσει μία από τις πιο δημοφιλείς 
περιοχές. Ανάμεσα στα πολλά αξιοθέατα είναι το Eagle 
Point, το Guano Point και ένα χωριό όπου τα μέλη της 
φυλής Hualapai Native American εξακολουθούν να 
ζουν στα προγονικά τους εδάφη.
Το ελικόπτερο σας θα κατέβει ελαφρώς πάνω από 
1.200 μέτρα κάτω από το χείλος μέχρι το πάτωμα του 
φαραγγιού και θα αγγίξει ένα οροπέδιο με θέα στον 
μαγευτικό ποταμό Κολοράντο, όπου θα μπορείτε να 
εκτιμήσετε πόσο βαθύ είναι το φαράγγι. 
Εξερευνήστε τα εδάφη της Native American Hualapai, η 
οποία έζησε στο φαράγγι εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Γεύμα και ποτά
- Οδηγός & audioguide

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

LAS VEGAS  
SHOWS 

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

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

- Bee Gee’s Show
- David Copperfield Show
- Le Reve - The Dream
- Criss Angel Mindfreak Live
- Legends in concert
- Jabbawockeez at MGM Grand
- Thunder from Down Under
- Blue Moon Group 

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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