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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Το Πανόραμα των ΗΠΑ είναι ένα από τα πλουσιότερα ταξίδια στην Αμερικανική ήπειρο. Ένα
ταξίδι που συνδυάζει τις ωραιότερες μεγαλουπόλεις με κορυφαία αξιοθέατα, τις ιστορικές πόλεις
της Αμερικής με την αποικιοκρατική αρχιτεκτονική και φινέτσα και συνάμα δύο από τα
ωραιότερα Εθνικά Πάρκα του πλανήτη το Γιελοουστόουν και το Γκραν Κάνυον. Αυτό το ταξίδι
τα έχει πραγματικά όλα. Καλοσχεδιασμένο δρομολόγιο από ανατολή σε δύση και από βορρά
σε νότο, πλούσιες ξεναγήσεις, επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ένα ταξίδι χορταστικό που θα σας δώσει
την ευκαιρία όχι απλά να γνωρίσετε τις ΗΠΑ αλλά να ζήσετε από κοντά κάθε μια από τις
διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς της. Ακολουθήστε μας λοιπόν σε μια πραγματικά
κορυφαία εμπειρία!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
 Πρωινή ξενάγηση στο Σικάγο, όπου θα δούμε το ψηλότερο κτίριο των ΗΠΑ, τον πύργο Σίαρς,
το πάρκο Grant, το Πλανητάριο Adler και τα περίφημα γλυπτά του Πάμπλο Πικάσο
 Επίσκεψη – ξενάγηση στο Λέξικτον και την Βοστώνη
 Απολαυστικός περίπατος στην φημισμένη Times Square του Μανχάταν και πρωινή περιήγηση
και γνωριμία με την πόλη της Ν. Υόρκης (Σέντραλ Παρκ, Empire Building, Μανχάταν, Χάρλεμ,
Τσάινατάουν)
 Περιήγηση στην Ουάσιγκτον και στα επιβλητικά μνημεία της (Λευκός Οίκος, Υπουργεία, το
κτίριο του FB, το Καπιτώλιο). Επίσκεψη στο σημαντικότερο νεκροταφείο των ΗΠΑ και τους
τάφους των Κέννεντυ
 Γνωριμία με την Νέα Ορλεάνη και τις αριστοκρατικές συνοικίες της
 Μοναδική εμπειρία, η κρουαζιέρα με Steam Boat στον Μισσισιπή και το δείπνο πάνω στο πλοίο
 Επίσκεψη στο φημισμένο Γιέλοουστόουν με τα καταπράσινα λιβάδια και τους εντυπωσιακούς
καταρράκτες
 Σύντομη επίσκεψη στο Σολτ Λέικ Σίτυ, την πόλη των Μορμόνων που είναι και το σπουδαιότερο
θρησκευτικό τους κέντρο
 Ολοήμερη επίσκεψη στο Γκραν Κάνυον
 Διανυκτέρευση στο κοσμοπολίτικο Λας Βέγκας
 Πανοραμική ξενάγηση στην «Πόλη των Αγγέλων», το Λος Άντζελες και επίσκεψη στα Universal
Studios
 Ξενάγηση στην πόλη του Σαν Φραντσίσκο (Golden Gate Bridge, κέντρο της πόλης, Union
Square)
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΠΑ
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ - ΓΙΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΥΟΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα – Σικάγο
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σικάγο, την πρωτεύουσα του Ιλλινόις και τρίτη
μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες με σχεδόν 10 εκατ.
κατοίκους. Άφιξη το απόγευμα στην πόλη με τους περισσότερους ουρανοξύστες. Ήδη από την
πρώτη μας διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο θα απολαύσουμε το skyline της
πόλης με τους φωτισμένους ουρανοξύστες.
Ημέρα 2η: Σικάγο
Η πόλη του Σικάγο αποτελεί ένα μείζον επικοινωνιακό, επιχειρηματικό και αρχιτεκτονικό κέντρο
των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης είναι οι ουρανοξύστες, η
λίμνη αλλά και οι αθλητικές της ομάδες. Έχει πλούσια πολιτική ιστορία και θεωρείται το άντρο
του Δημοκρατικού Κόμματος, μάλιστα ο πρόεδρος της χώρας Μπαράκ Ομπάμα προέρχεται
από το Σικάγο. Στην πρωινή μας ξενάγηση θα δούμε το ψηλότερο κτίσμα των HΠA - τον πύργο
Σίαρς- και το εμπορικό κέντρο Mερτσαντάιζ Mαρτ, θα διατρέξουμε τη λεωφόρο Mαγκνίφισεντ
Mάιλ με τα φινετσάτα καταστήματα και την ρομαντική πλατεία με τον Πύργο του Nερού.
Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αποτελεί ακόμη και το Navy Pier, το οποίο έχει εξελιχθεί σε νούμερο
ένα τουριστικό προορισμό για το Σικάγο. Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού μας στην «Πόλη
των Ανέμων» θα περάσουμε επίσης από το πανέμορφο πάρκο Grant, από το Πλανητάριο Adler
με τον εντυπωσιακό θόλο, από το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, το κτίριο της Συμφωνικής
Ορχήστρας της πόλης και φυσικά από την παλιά γειτονιά του προέδρου Ομπάμα! Τέλος στην
πλατεία Richard J Daley θα θαυμάσουμε τα υπέροχα γλυπτά του Πάμπλο Πικάσο που
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δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτή την πόλη, θα διασχίσουμε τον ποταμό Σικάγο και θα δούμε το
διάσημο κτίριο Wrigley, Wrigley Field και το John Hancock Center. Η ξενάγησή μας θα
ολοκληρωθεί με το καταπράσινο τοπίο του Lincoln Park. Το απόγευμα απολαύστε μία βόλτα
στο κέντρο της πόλης για να φωτογραφήσετε το μετρό της πόλης που κινείται σε υπέργειες
ράγες και αναζητήστε κομψά καταστήματα και φινετσάτα καφέ.
Ημέρα 3η: Σικάγο – Βοστώνη
Μετά το πρωινό θα πετάξουμε για την Βοστώνη την πρωτεύουσα της πολιτείας της
Μασαχουσέτης. Η Βοστώνη, πόλη παραθαλάσσια με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, φιλοξενεί
μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως όπως το Χάρβαρντ, το MIT και το
Καίμπριτζ. Σε αντίθεση με το Σικάγο, η Βοστώνη φαντάζει πιο ανθρώπινη με πολύ πράσινο,
στενά σοκάκια και αποικιακά κτίρια.
Ημέρα 4η: Βοστώνη
Σήμερα μας περιμένει μια πραγματικά γεμάτη μέρα! Το πρωί θα ξεκινήσουμε από την πόλη του
Λέξικτον όπου θα επισκεφθούμε την Ιστορική πλατεία του Χάρβαρντ στο ομώνυμο
Πανεπιστήμιο, καθώς και το μνημείο της μάχης του Λέξικτον και το Battle Road Trail που
συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια θα περάσουμε από τα σπίτια
των λογοτεχνών Louisa May Alcott και Ralph Waldo Emerson και θα καταλήξουμε στην γραφική
Old North Bridge. Επιστρέφοντας στη Βοστώνη θα επισκεφθούμε την αγορά Quincy μια από
τις πιο γραφικές αγορές όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση, ψώνια και φαγητό.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο Beacon Hill με τα εξαιρετικά σπίτια και τις όμορφες γειτονιές,
θα περάσουμε από το Ενυδρείο της πόλης και τέλος η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί στην
περιοχή του λιμανιού όπου βρίσκεται το ιστορικό μνημείο της Σφαγής της Βοστώνης καθώς και
το Ιστορικό πλοίο George Washington.
Ημέρα 5η: Βοστώνη – Νέα Υόρκη
Μετά το πρωινό ξεκινάμε οδικώς για τη Νέα Υόρκη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ο
βραδινός μας περίπατος στο φωτισμένο Μανχάταν και μάλιστα στη φημισμένη Times Square
που γύρω της βρίσκεται η παγκόσμια γνωστή Θεατρική Συνοικία του Μπροντγουέι αποτελεί
την ιδανική πρώτη επαφή με την κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη και είναι βέβαιον πως θα σας
καθηλώσει.
Ημέρα 6η: Νέα Υόρκη
Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με τη Νέα Υόρκη από το φημισμένο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια και τον πιο μεγάλο Καθεδρικό Ναό του Κόσμου, του Αγίου Ιωάννη του
Καθαγιασμένου. Ήδη βρισκόμαστε δίπλα από την παγκόσμια γνωστή συνοικία του Χάρλεμ την
οποία και διασχίζουμε για να διαπιστώσουμε τις μεγάλες αντιθέσεις του πλούσιου Μανχάταν.
Συνεχίζουμε προς την 5η Λεωφόρο που θα μας γοητεύσει με τα μοναδικά και επιβλητικά Κτίρια
– Ουρανοξύστες όπως το Ξενοδοχείο Πλάζα, ο Καθεδρικός του Αγίου Πατρικίου, το Κέντρο
Ροκφέλερ και η μεγάλη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Τέλος, το Σέντραλ Παρκ και το περίφημο
Μητροπολιτικό Μουσείο θα ολοκληρώσουν το άνω Μανχάταν. Στη συνέχεια θα δούμε τον
μεγάλο και επιβλητικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και θα ξαναβρεθούμε στη φημισμένη
5η Λεωφόρο όπου σε πρώτη φάση θα βρεθούμε δίπλα από ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια
της πόλης το Empire Building. Συνεχίζουμε και με την άλλη φημισμένη οδό του Μανχάταν, την
Μπρόντγουεϊ και κατευθυνόμαστε στην Τσαϊνατάουν και στις φημισμένες μποέμ συνοικίες του
Γκρίνουιτζ Βίλλατζ, του Σόχο και της Τράι Μπέκα. Αμέσως μετά η περιοχή με το κορυφαίο
Χρηματιστήριο του κόσμου της Wall Street, το σημείο που άλλοτε κυριαρχούσαν στην περιοχή
οι Δίδυμοι Πύργοι και τέλος το Μπάτερι Πάρκ απ’ όπου θα απολαύσουμε τη θέα προς το
σύμβολο της Πόλης, το περίφημο Άγαλμα της Ελευθερίας θα ολοκληρώσουν τη γνωριμία μας
με το «Λόου Μανχάταν». Ανηφορίζοντας προς την καρδιά της πόλης ολοκληρώνουμε μία μέρα
γεμάτη εντυπώσεις από την απόλυτη μεγαλούπολη του πλανήτη.
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Ημέρα 7η: Νέα Υόρκη
Μέρα ελεύθερη. Σήμερα έχουμε για εσάς αρκετές εναλλακτικές προτάσεις που η επιλογή
κάποιων από αυτών εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα του καθενός. Γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται
για αγορές, τα γνωστά πολυκαταστήματα της πόλης Saks & Macy’s όπως επίσης και οι
μπουτίκς της 5ης Λεωφόρου σας περιμένουν. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για πραγματικές
ευκαιρίες φημισμένων οίκων θα πρέπει να ταξιδέψει 45 περίπου λεπτά μακριά από το
Μανχάταν για να βρεθεί στο Woodbury Commons Outlets, σε έναν παράδεισο ειδών και
προσιτών τιμών. Γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται για να δουν ακόμη περισσότερο την πόλη αλλά
με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να επιλέξουν μια από τις κρουαζιέρες στους ποταμούς Hudson
& East River για να δουν εκτός των άλλων και αρκετές γέφυρες που συνδέουν το Νησί
Μανχάταν με άλλες περιοχές. Επίσης για τους λάτρεις της τέχνης διάσημα μουσεία όπως το
Μητροπολιτικό και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) αποτελούν τις απόλυτες must
επιλογές για σήμερα. Εάν η ατμόσφαιρα της πόλης και ο ουρανός είναι καθαρός, μια επίσκεψη
στο Empire Building και το ανέβασμα με τα μοναδικά του είδους ασανσέρ στο παρατηρητήριο
του 86ου ορόφου δίνει τη δυνατότητα για εκπληκτικές εικόνες και μοναδικές φωτογραφίες. Εάν
είστε φίλοι των Μιούζικαλς, βρίσκεστε στο σωστό μέρος! Κλείστε εισιτήριο για μια από τις
πολλές παραστάσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα από τα πιο αξιόλογα θέατρα του πλανήτη.
Ημέρα 8η: Νέα Υόρκη – Φιλαδέλφεια – Ουάσιγκτον
Σήμερα η πιο σημαντική από τις πολιτείες που θα διασχίσουμε είναι η πανέμορφη από φυσικά
τοπία Πολιτεία της Πενσυλβάνια. Ένα άλλο εκπληκτικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων θα μας
οδηγήσει μετά από επιλεγμένες για ξεκούραση στάσεις στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Ουάσιγκτον. Καθοδόν θα σταματήσουμε στην
Φιλαδέλφεια, την πιο ιστορική πόλη της Αμερικής, με όνομα που για τους Έλληνες θυμίζει
πατρίδα και που δημιουργήθηκε για να είναι η πνευματική Πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής. Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Σύνταγμα, η Καμπάνα της
Ελευθερίας και το σύνολο της παλαιάς πόλης είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα
θαυμάσουμε. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Ουάσινγκτον και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας.
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Ημέρα 9η: Ουάσιγκτον
Σήμερα θα γνωρίσουμε την Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής την Ουάσιγκτον με τα μεγαλοπρεπή μνημεία της και τα αρχοντικά της κτίρια. Θα
ξεκινήσουμε με την επίσκεψη των επιβλητικών υπαίθριων μνημείων της πρωτεύουσας,
Λίνκολν, Βιετνάμ και Κορέας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ήδη
βρισκόμαστε στο ένα άκρο του πανέμορφου National Mall στο οποίο βρίσκονται τα πιο
σημαντικά μνημεία και μουσεία της πρωτεύουσας ενώ στο απέναντι άλλο άκρο του κυριαρχεί
το Καπιτώλιο, στο οποίο έχει έδρα η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ.
Περνώντας με το πούλμαν την Arlington Memorial Bridge πάνω από τον ποταμό Πότομακ, θα
καταλήξουμε στο πιο σημαντικό Νεκροταφείο των ΗΠΑ, το Arlington, στο οποίο βρίσκονται οι
τάφοι σημαντικών προσώπων του Αμερικάνικου Έθνους. Θα περπατήσουμε τον ήρεμο και
προσεγμένο με ιδιαίτερο σεβασμό χώρο για να φθάσουμε μέχρι τους τάφους των Κέννεντυ.
Συνεχίζουμε με το πούλμαν για την επίσκεψη του μνημείου Τζέφερσον που βρίσκεται σε μια
καταπληκτική τοποθεσία και μπροστά από τη λιμνούλα Tidal Basin που δημιουργείται από τον
ποταμό Πότομακ. Το μνημείο και η όλη περιοχή προσφέρεται για μοναδικές αναμνηστικές
φωτογραφίες. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα, με το μνημείο Ουάσιγκτον
ύψους 170μ που είναι ορατό από πολλές περιοχές της πόλης. Ο Λευκός Οίκος, το κτίριο της
αντιπροεδρίας, υπουργεία και άλλα επιβλητικά δημόσια κτίρια θα προσελκύουν την προσοχή
μας κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας με την πρωτεύουσα. Είναι ώρα να γνωρίσουμε και τα
σημαντικά δημόσια κτίρια του δυτικού τμήματος της πόλης όπου κυριαρχούν το ταχυδρομείο,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κτίριο του FBI, το κτίριο που στεγάζονται τα σημαντικά αρχεία
του κράτους, το κτίριο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
ο επιβλητικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το
Καπιτώλιο, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας και η
φημισμένη βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας. Γεμάτοι από εντυπώσεις γι’ αυτή τη μεγαλοπρεπή
πρωτεύουσα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 10η: Ουάσιγκτον – Νέα Ορλεάνη
Μετά το πρωινό μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου πετάμε για τη Νέα Ορλεάνη. Η “Big
Easy” όπως είναι γνωστή στους Αμερικανούς, η χιλιοτραγουδισμένη πόλη, παρόλο που
χτυπήθηκε ανελέητα από το τυφώνα Κατρίνα τον Αύγουστο του 2005, έχει πλέον σταθεί στα
πόδια της και είχε την τύχη –φυσικά μέσα στην ατυχία της– να διατηρηθεί απείραχτο το ιστορικό
της κέντρο. Μία βραδινή βόλτα στη περίφημη Bourbon Street, εδώ που γεννήθηκε η τζαζ είναι
η καλύτερη πρώτη γνωριμία με την γοητευτική μεγαλούπολη της πολιτείας της Λουιζιάνα.
Ημέρα 11η: Νέα Ορλεάνη
Η σημερινή μας ξενάγηση θα αρχίσει με τη Γαλλική συνοικία όπου θα δούμε τα αποικιακού
ρυθμού αρχοντικά με τα δαντελωτά περίτεχνα κιγκλιδώματα των μπαλκονιών από σφυρήλατο
σίδερο, τα ξύλινα παντζούρια και τους παστέλ χρώματος τοίχους. Στο κέντρο της παλαιάς
πόλης θα περάσουμε από την πλατεία Τζάκσον, θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο, το παλαιό
κτήριο του Επισκόπου και τον ιστορικό ναό του Αγίου Λουδοβίκου. Συνεχίζουμε με την πλατεία
του Στρατηγού Λη και την αριστοκρατική συνοικία του κέντρου Garden District που
δημιουργήθηκε από τους νεοφερμένους Αμερικανούς μετά την αγορά της Λουιζιάνας από τους
Γάλλους, που οι δρόμοι της φέρουν ονόματα από την ελληνική μυθολογία. Θα δούμε πολλές
επαύλεις με πανέμορφους κήπους και το μεγαλειώδες Superdom. Στη συνέχεια θα περάσουμε
από τις περιοχές που έπληξε ο τυφώνας Κατρίνα και που σήμερα είναι πλέον
εγκαταλελειμμένες. Η μέρα θα κλείσει με κρουαζιέρα στον διάσημο Μισισιπή πάνω σε γραφικό
Steam boat, όπου υπό τον ήχο της τζαζ θα απολαύσουμε το βραδινό μας μεταφερόμενοι σε
μια άλλη εποχή.
Ημέρα 12η: Νέα Ορλεάνη - Σολτ Λέικ Σίτυ – Εθνικό Πάρκο Γέλοουστόουν
Πρωινή πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Salt Lake City απ’ όπου ξεκινάμε με
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κατεύθυνση βόρεια μέχρι το διασημότερο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ και του πρώτου που πήρε
αυτό το τόσο σημαντικό για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος τίτλο σε παγκόσμιο
επίπεδο. Φυσικά, ο λόγος είναι για το περίφημο Yellowstone, το Πάρκο της Κίτρινης Πέτρας,
όπως είναι η ακριβής μετάφραση του ονόματός του στα ελληνικά. Άφιξη και διανυκτέρευσή σε
κάποιο λοντζ στα όριά του.
Ημέρα 13η: Εθνικό Πάρκο Γέλοουστόουν
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο Πάρκο που δημιουργήθηκε πριν 600.000 χρόνια από τη
γεωθερμική δραστηριότητα του υπεδάφους της περιοχής. Καταπράσινα λιβάδια, εντυπωσιακοί
μικροί καταρράκτες, παρθένα δάση, δεκάδες θερμές πηγές και φυσικά η αυτού μεγαλειότητα το
Old Faithful, το μεγαλύτερο και γνωστότερο geyser (θερμοπίδακας) στον κόσμο, με το θερμό
νερό να εκτινάσσεται 50 περίπου μέτρα πάνω από το έδαφος, πάνω από 20 φορές τη μέρα,
και με κάθε τέτοια εκτόνωση να κρατάει σχεδόν 1 λεπτό. Οι εικόνες και τα συναισθήματα που
βιώνει ο ταξιδιώτης στη διάρκεια μιας τέτοιας επίσκεψης είναι πραγματικά δύσκολο να
περιγραφούν με λόγια.
Ημέρα 14η: Εθνικό Πάρκο Γέλοουστόουν - Σολτ Λέικ Σίτυ – Λας Βέγκας
Πλήρεις εντυπώσεων επιστρέφουμε σήμερα στο Σολτ Λέικ Σίτυ, την πρωτεύουσα της Γιούτα,
μία «ιδιόρρυθμη» πόλη που βρίσκεται χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης «Αλμυρής Λίμνης»
που της έδωσε και το όνομά της. Η πόλη χαρακτηρίζεται από τη καταλυτική παρουσία των
Μορμόνων, που όχι μόνο αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων της, αλλά παράλληλα εδώ
βρίσκεται και το σπουδαιότερο θρησκευτικό τους κέντρο σε παγκόσμιο επίπεδο, η περίφημη
Temple Square. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και εμείς την περιήγησή μας επισκεπτόμενοι (εφόσον
μας επιτρέψουν) τους χώρους που είναι ανοιχτοί για το κοινό, για να μυηθούμε στις βασικές
αρχές της ιδιότυπης αυτής «σέκτας» της χριστιανικής θρησκείας. Στη συνέχεια, τα σημαντικά
κτίρια του κέντρου όπως τα Beehive House & Capitol Building μαζί με τους κυρίως εμπορικούς
δρόμους θα ολοκληρώσουν την σύντομη γνωριμία μας με την πόλη. Το βράδυ πετάμε για το
κοσμοπολίτικο Λας Βέγκας.
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Ημέρα 15η: Λας Βέγκας (Γκραν Κάνυον)
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο θαύμα της φύσης που ακούει στο όνομα Grand
Canyon. Θα μείνετε άναυδοι στο αντίκρισμα της μεγάλης χαράδρας του ποταμού Κολοράδο,
ακόμα περισσότερο όταν ανεβείτε στην πρόσφατα κατασκευασμένη εξέδρα – περίπατο Grand
Canyon Skywalk (μοναδικό κατασκευαστικό επίτευγμα!!!!!) που βρίσκεται 1.212μ. πάνω και
22μ. περίπου μέτρα μέσα στη χαράδρα. Επιστροφή στο Λας Βέγκας το απόγευμα. Το βράδυ
μην ξεχάσετε την βόλτα που κάνουν οι επισκέπτες του Λας Βέγκας στο LAS VEGAS BLVD
όπου και βρίσκονται τα φαντασμαγορικά ξενοδοχεία της πόλης, τα οποία και προσφέρουν
ποικίλους τρόπους διασκέδασης ή επιλέξτε ένα από τα πολλά θεάματα που λαμβάνουν χώρα
στα ξενοδοχεία της πόλης.
Ημέρα 16η: Λας Βέγκας – Λος Άντζελες
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη των Αγγέλων, το Λος Άντζελες που είναι
η Μέκκα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με την άφιξή μας αρχίζει η γνωριμία μας με τις
επίλεκτες περιοχές της μεγαλούπολης. Η διάσημη λεωφόρος Hollywood Drive, η περίφημη
Sunset Blvd με το Κινέζικο Θέατρο και τα «αποτυπώματα» των αστέρων της 7ης τέχνης, το
εμπορικό κέντρο του Beverly Hills με τον πασίγνωστο δρόμο Rodeo Drive, καθώς και η
προβλήτα Santa Monica Pier και η Μποέμ παραλία Venice θα αποτελέσουν την πρώτη μας
επαφή με αυτήν την πόλη «κολοσσό» της Καλιφόρνια. Τέλος, πριν οδηγηθούμε στο ξενοδοχείο
μας, μας περιμένει η γνωριμία μας με το πλήρως αναβαθμισμένο κέντρο με τα φουτουριστικά
κτίρια και τους μοναδικούς ουρανοξύστες της πόλης.
Ημέρα 17η: Λος Άντζελες (UNIVERSAL STUDIOS)
Το πρωί θα επισκεφθούμε τα Universal Studios, όπου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο και
μέσα από διάφορα θεάματα και τρυκ θα αισθανθούμε πραγματικά τι σημαίνει δημιουργία στο
χώρο του κινηματογράφου. Η επιβίβασή μας στο γνωστό τραινάκι και η κίνησή μας με αυτό σε
παλαιά studios και ανοικτούς χώρους θα μας δώσει την αίσθηση της συμμετοχής μας σε
σημαντικά γεγονότα. Αμέσως μετά επιμέρους θεάματα περιμένουν να τα δείτε και να τα
θαυμάσετε. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.
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Ημέρα 18η: Λος Άντζελες – Σαν Φραντσίσκο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πόλη του Σαν Φραντσίσκο. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στους καλοδιαμορφωμένους
χώρους της Fisherman’s Wharf με τα εστιατόρια, τα κομψά καφέ και τα φινετσάτα καταστήματα
για να έχετε μια πρώτη γεύση της ομορφιάς της πόλης δίπλα στη θάλασσα.
Ημέρα 19η: Σαν Φραντσίσκο
Η πρωινή μας ξενάγηση αρχίζει με την παγκοσμίως γνωστή Χρυσή Γέφυρα (Golden Gate
Bridge), όπου τη διασχίζουμε με το πούλμαν για να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε
στάση για καταπληκτικές φωτογραφίες με φόντο την πόλη. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε
ανεβαίνοντας τους χαρακτηριστικούς λόγους της πόλης με τα γραφικό τραμ «σήμα κατατεθέν»
του Σαν Φραντσίσκο, σε γειτονιές όπως το περίφημο Pacific Heights. Συνεχίζουμε την
περιήγησή μας με το Διοικητικό κέντρο της πόλης το αποκαλούμενο CIVIC CENTER που
κυριαρχείται από το εκπληκτικό Δημαρχείο, το Ομοσπονδιακό Κτίριο και την Βιβλιοθήκη. Στην
ευρύτερη περιοχή τα κτίρια της Συμφωνικής Ορχήστρας, Όπερας και του Μουσείου Μοντέρνας
Τέχνης απορροφούν την καλλιτεχνική κίνηση της πόλης. Συνεχίζουμε με το πραγματικό κέντρο
της πόλης την Union Square, όπου τα μεγάλα πολυκαταστήματα με τις προσιτές τιμές τους θα
μας προσελκύσουν στον ελεύθερο χρόνο μας. Επόμενό μας αξιοθέατο η Τσαϊνατάουν, αφού η
κινέζικη παροικία της πόλης του Σαν Φραντσίσκο θεωρείται η πιο σημαντική της Βόρειας
Αμερικής. Τέλος κατηφορίζουμε στην περιοχή του λιμανιού απ’ όπου με φόντο τη Χρυσή
Γέφυρα και το θρυλικό Νησί Αλκατράζ που κάποτε στέγαζε τις ομώνυμες φυλακές υψίστης
ασφαλείας θα φωτογραφήσουμε μία άλλη γωνιά της πόλης.
Ημέρα 20ή: Σαν Φραντσίσκο – Αθήνα
Το πρωί απολαύστε τα τελευταία ψώνια σας στα πολυκαταστήματα της πολύβουης Γιούνιον
Σκουέαρ. Νωρίς το απόγευμα πετάμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα.
Ημέρα 21η: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Διατροφή

Αναχώρηση

Διαμονή

Δίκλινο

Μονόκλινο

Φόροι
Βίζα
Είσοδοι

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΗΠΑ
21 ημέρες

BΒ
Πρωινό

7/8,
2/10

4*

7.390

+2.590

+890

Το πρόγραμμα σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
 Ξενοδοχεία 4* στις μεγάλες πόλεις & τουριστικής Κατηγορίας λοτζ στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Γιέλοουστόουν
 Πρωινό καθημερινά
 Κρουαζιέρα με δείπνο στο Μισισιπή
 Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Είσοδοι στα Εθνικά Πάρκα και χώρους ενδιαφέροντος
 Φιλοδωρήματα
 Έξοδα βίζας
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Έμπειρο Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

×

Κόστος αποσκευής

×

Αχθοφορικά σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία

×

Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
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