
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΛΟ 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ| ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ HOP ON - 

HOP OFF| ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ| 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ - ΤΟΡΟΝΤΟ - 1000 ΝΗΣΙΑ| 

EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ AMISH | EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ BOS- 

TON | ΨΩΝΙΑ ΣΤΟ WOODBURY - PREMIUM OUTLETS |ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ| ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ELLIS| BROADWAY SHOWS 

 

 

 

 
 

PLUTON 
TRAVEL & TOURS 

You Dream, We Create 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 μας. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 Intrepid 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 Gug- 

genheim, 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. 

 

6 αξιοθέατα δική σας επιλογής 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 

- Φιλοδωρήματα 



- Φιλοδωρήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



- Φιλοδωρήματα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHILADELPHIA AND AMISH COUNTRY 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
& ΣΤΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ AMISH 

Έναρξη: 07:00 

Διάρκεια: 12 ώρες 

Γλώσσα: Αγγλικά 

Αναχώρηση απο τη Νέα Υόρκη με προορισμό την Φιλαδέλφεια. 

Φτάνοντας θα επισκεφθείτε  το  διάσημο  Liberty  Bell  ένα  

απο τα σύμβολα ελευθερίας στη Αμερική, το εθνικό πάρκο 

Ανεξαρτησίας και το Congres Hall. Περπατήστε στο σοκάκι 

του Elfreth, τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική. 

Συνεχίστε σε μια πανοραμική περιήγηση στη Φιλαδέλφεια 

όπου θα δείτε το Benjamin Franklin Parkway, την ιστορική 

Φιλαδέλφεια και πολλά άλλα. Στη συνέχεια θα δείτε τα περίφημα 

«Rocky Steps» και συνεχίζεται για στο Lancaster όπου θα 

επισκεφθείτε την κοινότητα των Amish. Θα κάνετε μια στάση για 

το μεσημεριανό σας γεύμα στην αγορά . Αργότερα θα κάνετε 

ποδηλασία και θα επισκεφθείτε την αγροτική κοινότητα για να 

δείτε πως οι Amish ζουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, τρεχούμενο 

νερό, τηλεφωνική υπηρεσία και δεν έχουν ιδέα από τεχνολογία. 

Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσετε για την Νέα Υόρκη. 
 

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

 

Περιλαμβάνεται: 

- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης με κλιματιζόμενο 

αυτοκίνητο 
- Ξεναγός 

 

Δεν Περιλαμβάνεται: 

- Γεύμα και ποτά 

- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOSTON 1 DAY TOUR 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
BOSTON 

Έναρξη: 07:00 

Διάρκεια: 12 ώρες 

Γλώσσα: Αγγλικά 

Η περιήγηση ξεκινά με πρώτο σταθμο το Cambridge όπου  

θα επισκεφθείτε ε΄να απο τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του 

κόσμου το Harvard. Θα κάνετε μια βόλτα στο Harvard Yard, 

το παλαιότερο ακαδημαϊκό έδαφος της Αμερικής. Θα δείτε τη 

βιβλιοθήκη Widener και στη συνέχεια τρίψτε το παπούτσι του 

John Harvard για καλή τύχη. Συνεχίζουμε σε μια πανοραμική 

περιήγηση που περνάει από το Δημαρχείο, το MIT και το Cam- 

bridge College, διασχίζουμε τον Charles River και φτάνουμε στο 

κέντρο της πνευματικής πρωτεύουσας της χώρας. Επισκεφθείτε 

την πλατεία Copley με την όμορφη εκκλησία Trinity. Ακολουθεί 

μια βόλτα κατά μήκος της διαδρομής της ελευθερίας μέσω του 

Boston Common Park.Θα κάνετε μια στάση για μεσημεριανό 

γεύμα στο Quincy Market όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε το 

γνωστό Clam Chowder ή ένα αστακό. Μετά το μεσημεριανό 

γεύμα θα υπάρχει επίσκεψη στο χώρο του διάσημου τσαγιού. 

Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε νοτιοδυτικά για βραδινή 

άφιξη στη Νέα Υόρκη. 

 

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

 

Περιλαμβάνεται: 

- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης με κλιματιζόμενο 

αυτοκίνητο 
- Ξεναγός 

 

Δεν Περιλαμβάνεται: 

- Γεύμα και ποτά 

- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIAGARA FALLS 1 DAY TOUR 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
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 

- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Chrysler, η Times 

Square, o ποταμός Hudson, ο ποταμός East River, 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: 

- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

- Φιλοδωρήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Γλώσσα: Αγγλικά 

 

 

 
BROADWAY 
SHOWS 

 
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* 


