
Ανατολικές Πολιτείες Αμερικής και Τορόντο 

10 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

13/7, 18/7 και 1/8, 8/8, 10/8 

 

Με πτήσεις της Air Serbia και της Emirates 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

13/7 και 10/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ BLUE AIR 0B 5261 13:00 - 14:45 

13/7 και 10/8 ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ EMIRATES EK 209 17:20 - 21:20 

21/7, 28/7 και 18/8 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ EMIRATES EK 210 23:55 - 16:05+ 

22/7, 29/7 και 19/8 ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ BLUE AIR 0B 5362 20:45 - 22:30 

            

18/7 και 1/8, 8/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ AIR SERBIA JU 507 04:10 - 05:45 

18/7 και 1/8, 8/8 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ AIR SERBIA JU 500 07:50 - 12:00 

25/8 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ AIR SERBIA JU 501 19:30 - 10:20+ 

27/8 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΛΑΡΝΑΚΑ AIR SERBIA JU 506 00:01 - 03:25 

 

Πρόγραμμα 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–NEA ΥΟΡΚΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Η πόλη που το κέντρο 
της «στριμώχνεται» στο πασίγνωστο νησάκι Μανχάταν ανάμεσα στον ποταμό Χάντσον και Ίστερ δεν κοιμάται ποτέ. Μια 
πόλη που σε ζαλίζει, όπου ο κόσμος ζει σ’ ένα διαρκή πυρετό και τα κτίρια της είναι κυριολεκτικά επιτεύγματα 
τεχνολογίας. Βέβαια εκτός από το Μανχάταν, άλλα τέσσερα ακόμη τεράστια προάστια αποτελούν τη μοναδική αυτή πόλη. 
Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  
Ακαταμάχητη, θυελλώδης, ατίθαση μοιάζει η Νέα Υόρκη η πόλη που ζει και κινείται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. 
Απολαύστε την ολοήμερη ξενάγηση σας στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης που έχουν γίνει παγκόσμια σύμβολα και 
που έχετε δει και ξαναδεί τόσες πολλές φορές σε ταινίες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αλλά τώρα τα ζείτε, 
περπατάτε σε αυτά, είστε μέρος τους! Οι κεντρικές πλατείες Τάιμς και Μάντισον, η περίφημη Wall Street, το Empire State 
Building, το Σέντραλ Πάρκ, το μποέμικο Γκρήνουιτς Βίλλατζ, το Σόχο, η Τσάιναταουν, η γέφυρα του Μπρούκλιν και κάτω 
στην άκρη του Μανχάταν το Μπάτερι, όπου βρίσκεται ο εμπορικός και ναυτιλιακός εγκέφαλος της πόλης και το άγαλμα 
της Ελευθερίας πάνω στο μικροσκοπικό νησάκι στην είσοδο του λιμανιού. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη Νέα Υόρκη. 
Αγορές, θέατρα, μουσεία και τόσα άλλα, συνωμοτούν για να αποπλανήσουν και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη. Εμείς 
σας προτείνουμε επίσκεψη στα φημισμένα μουσεία Μετροπόλιταν και Γκουγκενχάιμ καθώς και ψώνια στα φημισμένα 
μαγαζιά της 5η λεωφόρου αλλά και στα πολυκαταστήματα Macy’s και Bloomingdale’s. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΙΤΥ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια επίσκεψη στο ξακουστό Ατλάντικ Σίτυ, την πρωτεύουσα του τζόγου. Χρόνος στην 
διάθεση σας για να επισκεφθείτε τα καζίνα της περιοχής και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τους περίφημους Καταρράκτες του Νιαγάρα στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά. Κατά την 
διάρκεια της διαδρομής θα διασχίσουμε την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ καθώς και την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Άφιξη 
στους καταρράκτες που δημιουργήθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν από τους παγετώνες και θεωρούνται ένα ακόμη θαύμα της 
φύσης, που προσφέρει στους επισκέπτες ένα μοναδικό και μαγικό θέαμα. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ-ΤΟΡΟΝΤΟ  
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στους Καταρράκτες όπου θα απολαύσουμε μια βόλτα με το καραβάκι «Hornblower» το 
οποίο θα μας οδηγήσει στο «Φαράγγι του Διαβόλου» για μια αξέχαστη εμπειρία θεάματος και ήχου. Θα συνεχίσουμε με 
ξενάγηση του Τορόντο, της μεγαλύτερης και πιο μοντέρνας πόλης του Καναδά. Στην πανοραμική ξενάγηση θα δούμε 
μεταξύ άλλων το Κουίνς Πάρκ, το Σι Εν Τάουερ, το ψηλότερο αυτόνομο κτίριο στον κόσμο, το στάδιο Σκάιντομ και το 



τεράστιο εμπορικό κέντρο Ήττων Σέντερ. Ακολούθως επίσκεψη στα παραδοσιακά χωριουδάκια Κίτσενερ και Γουότερλου. 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
7η μέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ–ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα, την ιστορική Ουάσιγκτον που εντυπωσιάζει με την μεγαλοπρεπή και 
ήρεμη δύναμη της. Η πόλη δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τζόρτζ Ουάσιγκτον στα τέλη του 18ου αιώνα ως έδρα της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ. Τα στοιχεία που καθορίζουν σήμερα την 
ταυτότητα της πόλης είναι η πολυφυλετική ανθρώπινη παρουσία, η υποδειγματική αστική οργάνωση και κυρίως οι 
ανοικτοί ορίζοντες καθώς κανένα κτίριο δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το ύψος του Καπιτωλίου. Άφιξη στην Ουάσιγκτον 
και διανυκτέρευση. 
8η μέρα: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ  
Πρόγευμα και στη σημερινή ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τον περίφημο Λευκό Οίκο, κατοικία των Αμερικανών 
Προέδρων, το εντυπωσιακό Καπιτώλιο, τον Οβελίσκο που είναι κτισμένος από μάρμαρο και γρανίτη προς τιμήν του 
ιδρυτή της πόλης Τζόρτζ Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα μνημεία των προέδρων Λίνκολν και Τζέφερσον, όπως επίσης 
και το κοιμητήριο του Άρλινγκτον που ιδρύθηκε στη διάρκεια του Αμερικανικού εμφύλιου πολέμου και σε αυτό υπάρχει και 
το τάφος του δολοφονηθέντος Αμερικανού προέδρου Τζ. Φ. Κέννεντυ. Στο ελεύθερο απόγευμα σας συνιστούμε να 
ανακαλύψετε μόνοι σας και άλλα αξιοθέατα της πόλης, όπως τα φημισμένα μουσεία Σμιθσόνιαν, Φυσικής Ιστορίας, 
Αεροπορίας και Διαστήματος ή να κάνετε μια βόλτα στη αριστοκρατική-ιστορική περιοχή Τζώρτζτάουν χτισμένη κατά 
μήκους του ποταμού και να απολαύσετε τον καφέ ή το δείπνο σας. Διανυκτέρευση. 
9η-10η μέρα: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε από τη Φιλαδέλφεια όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση 
στην ιστορική πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το κτίριο της Ανεξαρτησίας, το Δημαρχείο και το Liberty Bell Pavilion. 
Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης όπου θα πάρουμε την πτήση για Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη 
στην Λάρνακα το βράδυ της 10ης μέρας. Η άφιξη με τις πτήσεις της Air Serbia είναι χαράματα της 11ης μέρας.  
Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

13/7 €2895 €3695 €2895 €1879 

18/7 €2755 €3565 €2755 €1729 

1/8, 8/8 €2815 €3625 €2815 €1789 

10/8 €3085 €3885 €3085 €1975 

Περιλαμβάνονται 
Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Νέα Υόρκη-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά. 
Διαμονή για 8 βράδια σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
Μεταφορές, εκδρομές ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν. 
Καραβάκι «Hornblower mini cruise». 
Τοπικούς αγγλόφωνους ξεναγούς. 
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. 
Φ.Π.Α. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Βίζα Αμερικής. 
Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Σημαντικές Πληροφορίες 
Η έκδοση βίζας στοιχίζει περίπου USD 160 και η διαδικασία έκδοσης γίνεται μέσω του διαδικτύου. 
Στις αναχωρήσεις με την Air Serbia κατά την επιστροφή, προσφέρεται διαμονή σε ξενοδοχείο στο Βελιγράδι για 
ξεκούραση. 
 

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 
 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης. 


