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Νέα Τόρκη 
 

Αλαρσξήζεηο: Γείηε θαηάινγν αλαρσξήζεσλ / ηηκψλ 
Γηάξθεηα: 8 εκέξεο (6 λχρηεο), 9 εκέξεο (7 λχρηεο), 10 εκέξεο (8 λχρηεο)  

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ο νκθαιόο ηεο γεο, ε πόιε πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ, ε κεγαινύπνιε πνπ έδσζε ην όλνκά ηεο 

ζην όλεηξν θαη ηελ ππεξβνιή. Γλσξίζηε ηε Νέα Υόξθε, ηελ πην θσηνγξαθεκέλε θαη ζξπιηθή 

πόιε ησλ ΗΠΑ. Αλαθαιύςηε ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θόζκνπ θαη εμεξεπλήζηε ηηο γεηηνληέο ηνπ 

Μαλράηαλ. Θα έρεηε ζπλερώο ηελ αίζζεζε όηη πξσηαγσληζηείηε ζε κία από ηηο ηαηλίεο πνπ 

έρεηε δεη ζην ζηλεκά. Θέαηξα, αγνξέο, κνπζεία, ζεάκαηα, θαθέ θαη  εζηηαηόξηα,  ηα πάληα 

ζπλσκνηνύλ γηα λα απνπιαλήζνπλ αθόκε θαη ηνλ πην ζπληεξεηηθό επηζθέπηε.  

Οη πην γλσζηέο εηθόλεο ηεο Νέαο Υόξθεο πξνέξρνληαη ηελ Times Square, ην Rockefeller 

Center, ην Empire State Building, ην άγαικα ηεο Ειεπζεξίαο . Σηε ζξπιηθή  «New York –New 

York» ησλ κηνύδηθαι θαη ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, όια ιεηηνπξγνύλ ζαλ θαινθνπξδηζκέλν 

εξγνζηάζην ηδεώλ, ζαλ γηγαληηαία  γελλήηξηα ελέξγεηαο, πξνόδνπ θαη ηάζεσλ, πνπ 

αθαηάπαπζηα δίλεη παικό ζην απξνζδόθεην. Είλαη ην κέξνο πνπ ζπγθεληξώλνληαη άλζξσπνη κε 
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αλεζπρίεο από όιν ηνλ πιαλήηε αλαδεηώληαο ηελ επηηπρία θαη ηελ αλαγλώξηζε, ην «Μεγάιν 

Μήιν» πνπ δίλεηαη κόλν ζηνλ ληθεηή.  
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Τα παξαπάλσ αθνξνύλ ζηηο ζεκαληηθόηεξεο από ηηο θαιύςεηο θαη ηζρύνπλ όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαηξέμηε ζηηο αλαιπηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο 

είλαη δηαζέζηκεο γηα εζάο από ηνπο ηαμηδησηηθνύο καο ζπκβνύινπο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σν βξάδπ ηνπ Μ. αββάηνπ, φζνη ην επηζπκνχκε, κεηαθεξφκαζηε κε πνχικαλ ζε 
ειιελνξζόδνμε εθθιεζία γηα λα ζπκκεηέρνπκε θη εκείο καδί κε πνιινχο 

Διιελνακεξηθάλνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αλάζηαζεο. Με ηνλ ηεξέα θαη ηνπο πηζηνχο 
ζην δξφκν, λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ςέιλνπλ φινη καδί, πφηε ζηα ειιεληθά θαη πφηε 

ζηα αγγιηθά, δεκηνπξγείηαη κηα κνλαδηθή αηκφζθαηξα. Δίηε ε πίζηε είλαη βαζεηά είηε 
φρη, είλαη κηα βξαδηά πνιχ δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη θαη ζίγνπξα 

αμίδεη ηνλ θφπν λα ην δήζνπκε. 
 

 

 

 

 

 
1ε εκέξα: Αζήλα – Νέα Υόξθε 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πηήζε γηα ηε Νέα Τφξθε κε ηηο 
θνξπθαίεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ην γξαθείν καο. Πηήζε ζην φλεηξν, 
ηε ζξπιηθή «New York – New York», ηελ πφιε κε ηα ρίιηα πξφζσπα πνπ φινη 

γλσξίδνπκε απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ ζηλεκά, ηελ πφιε πνπ ζπλδχαζε ην φλνκά ηεο κε «ην 
φλεηξν» θαη ηελ θαληαζία ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ. Μεηά ηελ άθημε καο, ζα 

κεηαθεξζνχκε ζην μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Μαλράηαλ, φπνπ γηα ηε 
δηθή ζαο άλεζε ην γξαθείν καο έρεη κεξηκλήζεη, αρζνθφξνη λα κεηαθέξνπλ ηηο 
απνζθεπέο ζαο απφ ην lobby ζηα δσκάηηα ζαο. Υξφλνο γηα ηαθηνπνίεζε. Λίγν 

αξγφηεξα, αλάινγα ηελ ψξα άθημεο, ζα μεθηλήζνπκε έλαλ πεξίπαην κε ηνλ μελαγφ καο 
γηα κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ πην ζπλαξπαζηηθή πφιε ηνπ πιαλήηε. 

 
2ε εκέξα: Νέα Υόξθε - Ξελάγεζε ζην βόξεην Μαλράηαλ – Central Park 
Ξεθηλάκε ηε κέξα καο κε κηα μελάγεζε ζηα αμηνζέαηα ηνπ Βφξεηνπ Μαλράηαλ γηα ηα 

νπνία θεκίδεηαη ε πφιε. Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζε καο ζην άγαικα ηνπ 
ζεκαληηθφηεξνπ εμεξεπλεηή, ηνπ Υξηζηφθνξνπ Κνιφκβνπ κε ηηο θαξαβέιεο ηνπ, ην 

νπνίν ζήκεξα απνηειεί ζεκείν κέηξεζεο φισλ ησλ απνζηάζεσλ απφ ηε Νέα Τφξθε. 
Έπεηηα ζα πεξάζνπκε απφ ην Λίλθνιλ έληεξ πνπ θηινμελεί ηε Φηιαξκνληθή θαη ηε 

Μεηξνπφιηηαλ Όπεξα, ηδαληθφο ρψξνο γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο. 
χληνκε ζηάζε ζην έληξαι Παξθ, έλα απφ ηα πην δεκνθηιή πάξθα ηνπ θφζκνπ, έλα 
κέξνο φπνπ ραιαξψλνπλ νη Νενυνξθέδνη θαη πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Έλα 
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πάξθν γεκάην απφ γξαθηθέο ιίκλεο, ππέξνρα ζηληξηβάληα, ην παγθάθη ησλ ςηζχξσλ, 
ηνλ θήπν ζηνπ αίμπεξ θαη ηνλ κηθξφ αιιά γεκάην δσή δσνινγηθφ θήπν. πλερίδνπκε 
κε ην κλεκείν ηνπ ζηξαηεγνχ Γθξαλη θαη ην Παλεπηζηήκην Columbia, ην 

ζεκαληηθφηεξν παλεπηζηήκην ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ζηελ είζνδν 
ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κλεία ζε αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο. Αθνινπζεί ε γεηηνληά ηνπ 

Υάξιεκ, γλσζηή ζην παξειζφλ σο ε Μέθθα ησλ αθξνακεξηθαλψλ ηεο Νέαο Τφξθεο 
φπνπ βξίζθεηαη ην Apollo theater, ζηε ζθελή ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλέβεη φινη νη εκίζενη 
ηεο ηδαδ αιιά θαη ν Michael Jackson. Η μελάγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ 5ε ιεσθφξν 

κε ηα δηάζεκα θαηαζηήκαηα νίθσλ κφδαο θαη ην Ρνθθέιεξ έληεξ, έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ηδησηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ θφζκνπ πνπ αλήθεη ζηελ νκψλπκε νηθνγέλεηα, 

νξφζεκν ηεο πφιεο, ην νπνίν θηινμελεί ην παξαηεξεηήξην «Top of the Rock». Θα 
θαηαιήμνπκε ζηελ Σάηκο θνπέξ, ηελ πην πνιπζχρλαζηε θαη θσηνγξαθεκέλε πιαηεία 
ηνπ θφζκνπ, φπνπ εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζακπψλνληαη απφ ηνπο θσηαγσγεκέλνπο 

νπξαλνμχζηεο κε ηηο πνιχρξσκεο πηλαθίδεο «neon» πνπ θάλνπλ πξαγκαηηθά ηε λχρηα 
κέξα. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ην ζαπκαζηφ Μπξφληγνπετ, θέληξν βηνκεραλίαο ηεο 

ςπραγσγίαο φπνπ κπνξεί θαλείο λα απνιαχζεη ηηο πην θαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο 
ζηνλ θφζκν.  
Γηα ην βξάδπ, πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κία απφ ηηο θεκηζκέλεο παξαζηάζεηο 

Μηνχδηθαι ζηα ζέαηξα ηνπ Μπξφληγνπετ, νινθιεξψλνληαο έηζη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 
ηε κέξα ζαο ζηε Νέα Τφξθε. Μελ μεράζεηε λα πξνκεζεπηείηε απφ ην γξαθείν καο 

ζηελ Διιάδα ηα εηζηηήξηα ζαο, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζείηε απφ ηηο εηδηθά ρακειέο 
ηηκέο, αιιά θαη λα γιπηψζεηε ζεκαληηθφ ρξφλν ζε νπξέο! 
3ε εκέξα: Νέα Υόξθε – Ξελάγεζε Νόηην Μαλράηαλ, Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ,  αγνξά Chelsea Market θαη ζηελ λέα εθθεληξηθή ζπλνηθία Hudson 
Yards, θξνπαδηέξα ζην άγαικα Διεπζεξίαο – ζηαζκόο Grand Central 

πγθέληξσζε ζην ιφκππ ηνπ μελνδνρείνπ γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο μελάγεζεο ηεο 
πφιεο ζηελ νπνία ζα θαηεπζπλζνχκε παξάιιεια κε ηνλ πνηακφ East πεξλψληαο απφ 

ηηο πξνβιήηεο ηνπ αλαηνιηθνχ Μαλράηαλ κε ζέα ηελ θξεκαζηή γέθπξα ηνπ 
Μπξνχθιηλ. Η πξψηε ζηάζε καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μέγαξν ησλ Ηλσκέλσλ 
Δζλψλ, ηελ έδξα ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο 

παγθφζκηαο εηξήλεο, την κειέηε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ, ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θ.ιπ. Καηφπηλ ζα 

επηζθεθζνχκε ηνλ ηαζκφ Γθξαλη έληξαι, πχιε θαη ζχκβνιν ηεο πφιεο, φπνπ 
ηνπιάρηζηνλ 750.000 άλζξσπνη δηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ κεγαινπξεπή 

θεληξηθή αίζνπζα. 
Έπεηηα θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην Flatiron Building, έλα 
πξσηνπνξηαθφ νπξαλνμχζηε κεγάιεο αξρηηεθηνληθήο 

ζεκαζίαο. Μεηαθεξφκαζηε ζην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ην 
νπνίν αγαπήζεθε απφ θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο, 

ζεκείν αλαθνξάο ε Washington Square θαη ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο (N.Y.U).  
Αθνινπζνχλ ην Ηζη Βίιαηδ, ην φρν πνπ είλαη γεκάην 

κε δηάζεκνπο νίθνπο κφδαο, ε Μηθξή Ιηαιία θαη ε 
Σζάηλα Σάνπλ, δχν απφ ηηο πην δσληαλέο ζπλνηθίεο ηεο 

πφιεο φπνπ γίλεηαη αηζζεηή ε πνιππνιηηηζκηθή 
ηαπηφηεηα ηεο Νέαο Τφξθεο. Καηεπζπλφκαζηε ζηε 
Γνπψι ηξηη, ην θεληξν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κε 

ζηάζε ζην ράιθηλν γιππηφ ηαχξν (Charging Bull). 
Ακέζσο κεηά ζπλαληάκε ην εκείν Μεδέλ, φπνπ έρεη 
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δεκηνπξγεζεί έλα κλεκείν ζπκίδνληαο ζε φινπο ηελ 11ε επηεκβξίνπ, ελψ δίπια ζε 
απηφ βξίζθεηαη ην λέν Οηθνλνκηθφ Κέληξν κε ηελ νλνκαζία One Word Trade Center. 
ηελ ίδηα πεξηνρή πξνβάιιεη ν λένο πνιπζπδεηεκέλνο ηαζκφο, θαηαζθεπήο 

Καιαηξάβα, γλσζηφο σο Oculus, έλα ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θηίζκα κε θπξίαξρν ην 
ιεπθφ ρξψκα, ην νπνίν εληππσζηάδεη ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά θαη κάιηζηα 

ζεσξείηαη σο ν αθξηβφηεξνο ζηαζκφο ζηνλ θφζκν, κε θφζηνο 4 δηο δνιάξηα. 
πλερίδνπκε ζην Μπάηεξπ Παξθ φπνπ ζα δνχκε απφ καθξηά ην Άγαικα ηεο 
Διεπζεξίαο, ζα κπνχκε ζηελ πεξίθεκε θιεηζηή αγνξά Σζέιζη Μάξθεη, έδξα δηάζεκσλ 

γθνπξκέ εζηηαηνξίσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, φπνπ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα αγνξά 
ηνπηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη γηα λα δνθηκάζνπκε πεξίθεκα εδέζκαηα. Έπεηηα 

πεξηεγνχκαζηε ζην Highline, έλα ππέξνρν πάξθν ζηελ παιηά ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, 
ε νπνία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξπαηήζνπκε πάλσ απφ ηελ πφιε, γεκίδνληαο 
κε εηθφλεο απφ ηηο γεηηνληέο ηνπ Μαλράηαλ. 

Η μελάγεζε καο ζπλερίδεηαη κε ηελ θξνπαδηέξα γχξσ απφ ην λεζί ηνπ Μαλράηαλ, 
φπνπ κπνξνχκε λα δνχκε ην ηζηνξηθφ Έιιηο Άηιαλη, ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ 

δεζπφδεη ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ην ηέηηελ Άηιαλη θαη ηε κεγάιε γέθπξα Βεξελδάλν. 
Φπζηθά ζα πεξάζνπκε θάησ απφ ηηο δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο παιαηέο θαη 
λεφηεξεο γέθπξεο θαη πάλσ απφ ηα πνιιά ηνχλει πνπ ζπλδένπλ ην Μαλράηαλ κε ηελ 

γχξσ πεξηνρή θαη ηε δηπιαλή Πνιηηεία 
ηνπ Νew Jersey. Έηζη ζα έρνπκε πιένλ 

κία πνιχ θαιή επθαηξία λα 
θσηνγξαθήζνπκε απφ καθξηά ην 
εληππσζηαθφ Μαλράηαλ κε ηνπο 

νπξαλνμχζηεο.  
Μεηά ην πέξαο ηεο θξνπαδηέξαο ζα 

επηζθεθζνχκε ην Hudson Yards, ηελ 
λεφθηηζηε γεηηνληά ηνπ Μαλράηαλ, ε 

νπνία βγήθε απφ ηαηλία επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο! Απισκέλε ζε 14 ζηξέκκαηα 
πεξηιακβάλεη δεθάδεο εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα, θήπνπο, άιζε, 
ππεξπνιπηειή θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα δηαζήκσλ ζεθ θαη ην εληππσζηαθφ 

αλαξξηρήζηκν έξγν The Vessel ην νπνίν κνηάδεη κε ηεξάζηηα θπςέιε. ηελ ζπλέρεηα 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο κε 
ηα πφδηα είηε πνχικαλ θαη ζα  έρνπκε ρξφλν λα εηνηκαζηνχκε γηα ηε βξαδηλή καο 

έμνδν. Έρνπκε ζρεδφλ απεξηφξηζηεο επηινγέο ζηελ φρη ηπραία ραξαθηεξηζκέλε «πφιε 
πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ»:  ε θάπνην μερσξηζηφ cocktail bar ή εζηηαηφξην ηνπ 

Meatpacking District, ζε έλα κπαξ ζηελ θνξπθή θηεξίνπ απνιακβάλνληαο ην 
θσηηζκέλν Μαλράηαλ ή ζηα θνληηλά Soho, Little Italy, Tribecca, West & East Village, 
φιεο πεξηνρέο κε πινχζηα λπρηεξηλή δσή. Αλάκεζα ζε Νενυνξθέδνπο πνπ ραιαξψλνπλ 

κε ην πνηφ ή ην θαγεηφ ηνπο κεηά απφ κηα θνπξαζηηθή εκέξα, ε Νέα Τφξθε είλαη 
έηνηκε λα ζαο δείμεη ην λπρηεξηλφ ηεο πξφζσπν!    Αλ πάιη είκαζηε ηπρεξνί θαη 

δηεμάγεηαη θάπνηνο αγώλαο κπάζθεη, πξνηείλνπκε λα βηψζεηε απφ θνληά ην 
θαληαζκαγνξηθφ θαη καγηθφ θφζκν ηνπ ΝΒΑ ζην Madison Square Garden θαη ην 
Barclays Center κε εηζηηήξηα εμαζθαιηζκέλα απφ εκάο! Φπζηθά, φζνη απφ εζάο ζέιεηε 

λα πάξεηε ζπγθεθξηκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνλ μελαγφ καο, κε 
δηζηάζεηε λα ηνλ ζπκβνπιεπηείηε αλά πάζα ζηηγκή! 
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4ε εκέξα: Νέα Υόξθε – Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην κνπζείν Metropolitan - 

Γεκόζηα Βηβιηνζήθε – βόιηα ζηηο γεηηνληέο “Sex & the city’’, “Φηιαξάθηα’’ – 

Aζηόξηα - πεξηήγεζε ζηε γέθπξα Μπξνύθιηλ – πεξηνρή Dumbo ηνπ 
Μπξνύθιηλ 
Σε ζεκεξηλή εκέξα, μεθηλάκε ηελ πεξηήγεζε καο  ζηελ δεκφζηα βηβιηνζήθε, έλα 

παλέκνξθν θηήξην ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά, φπνπ θπξηαξρεί ην κάξκαξν, νη 
ηνηρνγξαθίεο, ηα μχιηλα έξγα, ήζπρνη ρψξνη γηα αλάγλσζε θαη κειέηε. Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο ε δεκφζηα βηβιηνζήθε απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο 
βηβιηνζήθεο ησλ ΗΠΑ. πλερίδνπκε 
ζηα βήκαηα ησλ βαζηθψλ 

πξσηαγσληζηξηψλ ηεο δηάζεκεο 
ζεηξάο Sex and the City, Carrie, 

Samantha, Charlotte θαη Miranda. 
Πέξα απφ ηελ 5ε  ιεσθφξν πνπ νη 4 
θίιεο πεξλνχζαλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ςσλίδνληαο, 
ζα επηζθεθζνχκε ζπγθεθξηκέλα ην 

Magnolia Bakery φπνπ ε δηάζεκε 
παξέα ζπλήζηδε λα απνιακβάλεη ηα 
δηάζεκα cupcakes, αιιά θαη ην ζπίηη 

ηεο Carrie φπνπ γηλφληνπζαλ ηα 
γπξίζκαηα ηεο γλσζηήο ζεηξάο. 

Σαπηφρξνλα ζπλερίδνληαο ηελ βφιηα καο ζην West Village, φπνπ ζα πεξάζνπκε απφ 
ην θηήξην  πνπ γηλφληνπζαλ ηα γπξίζκαηα ηεο ζεηξάο πνπ γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία 
θαη ζηελ Διιάδα, “Σα θηιαξάθηα” νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ ηδηαίηεξε βφιηα καο ! 

 Έπεηηα, επηζθεπηφκαζηε έλα απφ ηα πινπζηφηεξα κνπζεία ζηνλ θφζκν, ην 
Metropolitan Museum of Art φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα έξγα αλεθηίκεηεο αμίαο 

απφ θάζε πνιηηηζκφ. Απνηειεί ην ηξίην ζε επηζθεςηκφηεηα κνπζείν ζηνλ θφζκν, κεηά 
ην Λνχβξν θαη ην Βξεηαληθφ κνπζείν. 
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ηηο κφληκεο ζπιινγέο ηνπ ππάξρνπλ έξγα ηέρλεο απφ ηελ 
θιαζηθή αξραηφηεηα, ηελ αξραία Αίγππην, ηελ βπδαληηλή 
θαη ηζιακηθή ηέρλε, έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηά απφ 

θνξπθαίνπο δσγξάθνπο, θαζψο επίζεο θαη κηα εθηεηακέλε 
ζπιινγή ακεξηθαληθήο, αθξηθαληθήο, αζηαηηθήο θαη 

ζχγρξνλεο ηέρλεο αιιά θαη πάξα πνιιά αθφκα. ίγνπξα 
κία κφλν εκέξα δελ αξθεί ψζηε λα ην εμεξεπλήζεη θαλείο 
νιφθιεξν. ηελ επίζεκε μελάγεζε ηνπ κνπζείνπ, ν 

„Eιιελαο μελαγφο καο ζα καο παξνπζηάζεη κεξηθά απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα θαη ζα καο δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κφλν νη εηδηθεπκέλνη 

γλψζηεο κπνξνχλ! Καζψο ην κνπζείν είλαη αλεμάληιεην, κεηά ην πέξαο ηεο μελάγεζεο 
καο ν μελαγφο ζα καο θαηεπζχλεη κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα καο ψζηε λα 
πεξηπιαλεζνχκε γηα ιίγν αθφκα ζηε καγεία ηεο ηέρλεο. Μεηά ην πέξαο ηεο μελάγεζεο 

αλαρσξνχκε γηα ηελ ειιεληθή ζπλνηθία ηεο Νέαο Τφξθεο, ηελ Αζηόξηα. Δδψ πνπ νη 
πξψηνη Έιιελεο κεηαλάζηεο εγθαηαζηάζεθαλ πξνο αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο 

πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζηε Νέα Τφξθε. 
Θα δνχκε ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο ειιεληθέο πηλαθίδεο, ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ κεγάισλ 
ειιεληθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ηελ πιαηεία Αζήλαο. ηελ ζπλέρεηα ζα γλσξίζνπκε 

ηελ πεξηνρή Dumbo ηνπ Μπξνύθιηλ, κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ 
ηνπ άθξν. Η ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηεο νπνίαο ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά 

Down Under the Manhattan Bridge Overpass, απνηειεί κηα απφ ηηο πην ηζηνξηθέο θαη 
θσηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο κε αλππέξβιεηε ζέα γηα ηηο θαιχηεξεο θσηνγξαθίεο ηνπ 
ηαμηδηνχ ζαο. Μελ μεράζεηε σο αλακλεζηηθφ ινηπφλ, λα βγάιεηε θαη εζείο κηα 

θσηνγξαθία ζηελ γσλία ηνπ δξφκνπ Οπάζηλγθηνλ. Δθεί ζα πεξπαηήζνπκε ζε 
γεηηνληέο πνπ ζπκίδνπλ άιιε επνρή. Σα πεξίθεκα brown stones ζπίηηα ηνπ 19ν αηψλα 

απνηεινχλ ηνπφζεκν, ηα άςνγα θηίξηα θαη ηα πεξηπνηεκέλα δέληξα ηνπ Brooklyn 
Heights πξνζδίδνπλ έλαλ αέξα αξρνληηάο ζηε γεηηνληά. Παξφηη ε πεξηνρή θαιχπηεη ηα 

θιαζηθά γνχζηα, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θάπνηνο εηδήκσλ γηα λα απνιαχζεη ηε ξνπζηίθ 
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρεο, ηα θηίξηα ηεο παξαιίαο θαη ηε ζπλαξπαζηηθή ζέα ζηνλ 
νξίδνληα ηνπ Μαλράηαλ. Απφ εθεί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ηε 

γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ην Μαλράηαλ! Η Γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ 
είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θξεκαζηέο γέθπξεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (1883) θαη 

ζπλδέεη ηνπο δήκνπο Μαλράηαλ θαη Μπξνχθιηλ πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ East 
River. Απφ ηα εγθαίληα ηεο θηφιαο έρεη αλαδεηρζεί ζε ζχκβνιν ηεο Νέαο Τφξθεο θαη 
νξίζηεθε έλα Δζληθφ Ιζηνξηθφ Οξφζεκν ην 1964 θαη Δζληθφ Ιζηνξηθφ Οξφζεκν 

Πνιηηηθήο Μεραληθήο ην 1972. 
Έπεηηα επηζηξέθνπκε ζην μελνδνρείν κε ην κεηξφ. Πξνηείλνπκε λα πεξάζεηε ηε 

βξαδηά ζαο ζε έλα απφ ηα πην απζεληηθά Jazz Bar ηνπ Μαλράηαλ, κε live κνπζηθή, 
θαγεηφ θαη πνηφ. Λφγσ ηνπ φηη πνιιέο θνξέο ην θέληξν είλαη πιήξεο, έρεηε ηε 
δπλαηφηεηα θξάηεζεο θαη αγνξάο εηζηηεξίνπ απφ εκάο. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ κπέξγθεξ 

θαη ηεο ζνθνιάηαο, ν μελαγφο καο ζα ζαο πξνηείλεη ηα θαιχηεξα ζηέθηα ηεο πφιεο!  
Δθφζνλ ν αξηζκφο ηνλ ηαμηδησηψλ δελ επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε κε κεηξφ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη κε 
πνχικαλ. 
 

5ε εκέξα: Νέα Υόξθε – Δθπησηηθό ρσξηό Woodbury Commons 
Outlets(πξναηξεηηθά) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9F%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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Διεχζεξε εκέξα. Γηα φζνπο απφ εζάο νη πνιχ θζελέο αγνξέο είλαη έλαο απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ επηζθέπηεζηε ηε Νέα Τφξθε, είλαη απαξαίηεηε κηα επίζθεςε ζην 
κεγαιχηεξν, πινπζηφηεξν θαη εληππσζηαθφηεξν, εκπνξηθφ θέληξν, ην πεξίθεκν 

Woodbury Commons. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα θαηαζηήκαηα απιψλνληαη ζε έλαλ 
ηεξάζηην αλνηρηό ρώξν πνπ ζπκίδεη έλα κηθξφ ρσξηφ, θαηη πνπ θάλεη ηηο αγνξέο ζαο 

αθόκε πην αζθαιείο. Μφιηο κηα ψξα πεξίπνπ καθξηά απφ ην Μαλράηαλ, ππάξρνπλ 
φια ηα επψλπκα είδε ζε απίζηεπηα ρακειέο ηηκέο. Γηαθφζηα είθνζη θαη πιένλ νλφκαηα 
ηεο κφδαο ζα βξεζνχλ ζηε δηάζεζε ζαο. 

Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ησλ Ακεξηθαλψλ, επηιέγνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα ηηο αγνξέο ηνπο. 
Με θαηαζηήκαηα φπσο Michael Kors, 
Gucci, Guess, Dolce&Gabbana, Ugg, 

Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, 
Timberland, Brooks Brothers, Tommy 

Hilfiger θαη πνιιά άιια ζε απίζηεπηε 
πνηθηιία θαη ζε ηηκέο έσο θαη ηέζζεξηο 
θνξέο νηθνλνκηθφηεξα απ‟ φηη ζηελ 

Διιάδα. Δπίζεο, ζα ζαο βνεζήζεη λα 
εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν, θαζψο δε ζα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζεηε επηπιένλ ρξφλν γηα ηα 

ςψληα ζαο ζην Μαλράηαλ. Ο μελαγφο καο ζα ζαο δψζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο 
ψζηε λα δείηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ην 
ρξφλν ζαο ζχκθσλα κε ην αγνξαζηηθφ ζαο ελδηαθέξνλ. Μαδί κε ηε ζπκκεηνρή ζαο, 

παίξλεηε θαη ην VIP Coupons Book αμίαο 10$, γηα επηπιένλ πξνλφκηα θαη εθπηψζεηο 
θαζψο θαη έλα ράξηε γηα λα ζεκεηψζηε ηα ηνπ θαηαζηήκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Αλ 

πάιη ηα ςψληα δελ είλαη ην θφξηε ζαο, πξνηείλνπκε κηα βφιηα ζην Soho, ζην Chelsea 
κε ηελ ηνπηθή ηνπ αγνξά θαη ζην East village, φπνπ κέρξη ην 1900 θαηνηθνχζε ε 

πςειή θνηλσλία, ζηε ζπλέρεηα θαηνηθήζεθε απφ κεηαλάζηεο θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 
„50 θαη κεηά ε πεξηνρή έγηλε ε Μέθθα γηα ηελ γεληά ησλ Μπηηιο, ησλ ρίπηο θαη ησλ 
παλθ. Σν East village κεηαηξάπεθε ζε έλα εξγαζηήξην πεηξακαηηζκνχ θαη λέσλ 

ηάζεσλ. 
6ε εκέξα: Νέα Υόξθε - Οπάζηγθηνλ DC (πξναηξεηηθά) 
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Διεχζεξε εκέξα. Πξνηείλνπκε κηα νινήκεξε εθδξνκή ζηε Οπάζηγθηνλ DC, ηελ πφιε 
πνπ επηιέρζεθε λα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Οκνζπνλδίαο. Η Οπάζηγθηνλ είλαη θάηη 
παξαπάλσ απφ κηα απιή πξσηεχνπζα θξάηνπο, είλαη εθεί πνπ ζπλνςίδεηαη ην ρζεο ην 

ζήκεξα θαη ην αχξην ησλ Η.Π.Α. Δίλαη κηα ζχγρξνλε απηνθξαηνξηθή Ρψκε φπνπ πίζσ 
απφ ηηο εξκεηηθά θιεηζηέο πφξηεο ησλ ακεξηθαληθψλ αλαθηφξσλ (Λεπθφο Οίθνο), 

ιακβάλνληαη θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ Πιαλήηε. Σξία είλαη ηα ζηνηρεία 
πνπ θαζνξίδνπλ ζήκεξα ηελ ηαπηφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο κεηξφπνιεο: ε 

πνιπθπιεηηθή αλζξψπηλε παξνπζία, ε ππνδεηγκαηηθή αζηηθή νξγάλσζε θαη θπξίσο νη 
αλνηθηνί νξίδνληεο. ηε Οπάζηγθηνλ δελ θπξηαξρνχλ νη νπξαλνμχζηεο εθφζνλ θαλέλα 
θηίξην δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ζε χςνο ην Καπηηψιην (κνλαδηθή εμαίξεζε 

απνηειεί ην κλεκείν ηνπ Οβειίζθνπ). Θα δνχκε ηα κλεκεία ησλ Ακεξηθαλψλ 
πξνέδξσλ, Οπάζηγθηνλ, Σδέθεξζνλ, αιιά θαη ηνπ Λίλθνιλ, κλεκείν φπνπ είλαη έληνλν 

ην ειιεληθφ ζηνηρείν θαζψο ν Παξζελψλαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφηππν. Θα 
ζπλαληήζνπκε ηελ πηζίλα αληαλάθιαζεο κε ηνλ δηάζεκν Οβειίζθν, ηελ πιαηεία 
Λαθαγηέη, αιιά θαη ηνλ Λεπθφ Οίθν πνπ ζεσξείηαη ε πην δηάζεκε θαηνηθία νιφθιεξνπ 

ηνπ πιαλήηε. Δδψ ε ηζρπξή αζηπλνκηθή δχλακε είλαη εκθαλήο απφ παληνχ θαη νη 
εηθφλεο ηδηαίηεξα γλψξηκεο απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ Hollywood. Δπίζεο ζα δνχκε ην 

Καπηηψιην, ηελ έδξα ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ ην νπνίν κε χςνο 88 
κέηξα είλαη ην ςειφηεξν θηήξην ηεο πφιεο θαη απνηειεί ην θέληξν ηεο. ηελ ζπλέρεηα 

ζα ζπλαληήζνπκε  ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ πνπ είλαη 
ε κεγαιχηεξε θαη πινπζηφηεξε παγθνζκίσο κε αξθεηέο επηξξνέο απφ ηνλ Διιεληθφ 
πνιηηηζκφ, ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ην Μέγαξν ησλ Δζληθψλ Αξρείσλ (ζε εηδηθή 

πξνζήθε ην Πξσηφηππν ηνπ Ακεξηθαληθνχ πληάγκαηνο θαη ηεο Γηαθεξχμεσο ηεο 
Αλεμαξηεζίαο) θαη ην Ιλζηηηνχην κηζζφληαλ, ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα κνπζείσλ 

ζηνλ θφζκν. Σέινο ζα επηζθεθζνχκε ην Δζληθφ Μνπζείν Αεξνλαπηηθήο θαη 
δηαζηήκαηνο, φπνπ ζα ζαπκάζνπκε ζχγρξνλα εθζέκαηα δηαζηεκηθψλ ζθαθψλ πνπ 
έγξαςαλ ηζηνξία. Αθφκα ζα πεξάζνπκε απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Τπνπξγεία, Μνπζεία, 

Σξάπεδεο, έδξεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη μελνδνρεία, ζέαηξα, ηα θεληξηθά 
γξαθεία ηνπ FBI αιιά θαη ηνλ πνιχβνπν ζηαζκφ ησλ ηξέλσλ, ηνλ Union Station, ην 

εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη εθπιεθηηθφ κε πνιιά θαηαζηήκαηα  θαη εζηηαηφξηα γηα λα 
δηαιέμεη θαλείο. Αξγά ην απφγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
 

7ε εκέξα: Νέα Υόξθε – Βνζηόλε (πξναηξεηηθά)  
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Γηα ζήκεξα ζαο πξνηείλνπκε 
νινήκεξε εθδξνκή ζηελ φκνξθε 
Βνζηόλε ηελ έδξα ησλ δηάζεκσλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο Έξεπλαο θαη ηεο 
Σερλνινγίαο. ηελ ειιελφθσλε 

μελάγεζε καο ζα δνχκε αμηνζέαηα, 
φπσο ην Old State House, ηελ 
εθθιεζία Old North θαη άιια πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξψηκε 
ακεξηθαληθή ηζηνξία. Αθφκε, ζα δνχκε 

ην Government Center, ηελ πιαηεία 
Copley θαη ηνλ πχξγν Prudential, θαη 
λα ζαπκάζνπκε ηα θηίξηα βηθησξηαλνχ 

χθνπο. Θα πεξάζνπκε θαη απφ ην Symphony Hall κε ηελ παζίγλσζηε πκθσληθή 
Οξρήζηξα ηεο Βνζηφλεο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνχκε ηα παγθνζκίνπ θήκεο 

Παλεπηζηήκηα, φπσο ην Harvard University θαη ην MIT. Διεχζεξνο ρξφλνο γηα βφιηα, 
θαγεηφ θαη αξγά ην απφγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε λα κείλεηε ζην Μαλράηαλ, πξνηείλνπκε επίζθεςε ζε έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κνπζεία ηνπ. Αξρηθά ην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο (MOMA), 
ζεσξείηαη πσο θαηέρεη ζήκεξα κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπιινγέο έξγσλ ζηνλ 

θφζκν, ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ φπσο κεηαμχ άιισλ Πάκπιν 
Πηθάζζν, Αλξί Μαηίο, Βίλζελη βαλ Γθνγθ, εδάλ, Νηαιί θαη Σδάθζνλ Πφινθ. Δπίζεο ην 
Μνπζεην Φπζηθήο Ιζηνξίαο (ην νπνίν κπνξεί λα επηζθεθζεί θαλείο αηνκηθά κε εηζηηήξην 

εηζφδνπ κφιηο 1$) ελδείθλπηαη γηα ηνπο κηθξνχο καο θίινπο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν 
Μνπζείν ηνπ είδνπο ηνπ ζηνλ θφζκν, δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 36 εθαηνκκχξηα 

εθζέκαηα θαη 45 κφληκεο εθζέζεηο, νη πην αμηφινγεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε έθζεζε κε 
ηνπο Γεηλνζαχξνπο θαη ηα απνιηζψκαηα, ε νπνία είλαη θαη ε πην δηάζεκε, ε αίζνπζα κε 

ηνπο κεηεσξίηεο, ε αίζνπζα κε ηελ σθεάληα δσή. Αθφκε ην κνπζείν Guggenheim, ην 
εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αξρηηεθηνληθά επηηεχγκαηα ηνπ 
20νπ αηψλα. Ιδαληθε εκέξα θαη γηα shopping, κηα επίζθεςε ζηα πνιπθαηαζηήκαηα 

Bloomingdales, Saks Fifth Avenue, ζην δηάζεκν θαηάζηεκα ζπνξ ξνχρσλ 
Abercrombie & Fitch θαζψο θαη ζην αληίζηνηρν εθπησηηθφ θαηάζηεκα -ην νπνίν ζα ζαο 

ππνδείμεη ν μελαγφο ζαο- ή ζπλδπάζηε ηα ςψληα ζαο ζην Macy‟s κε κηα επίζθεςε ζην 
Empire State Building. Μελ μεράζεηε λα δνθηκάζηε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα hot dog 
πνπ ζα βξείηε ζε θάζε γσληά ηεο πφιεο κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο νκπξειίηζεο «NIKAS», 

ή θάπνηα απφ ηηο δηάζεκεο θαληίλεο Halal Guys κε  πνιχ θαιή πνηφηεηα street food. 
 

8ε εκέξα: Νέα Υόξθε – Μνλνήκεξε εθδξνκή ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηελ 
θνηλόηεηα ησλ Amish (πξναηξεηηθά) 
Η πξναηξεηηθή καο εθδξνκή είλαη κία μερσξηζηή εκπεηξία γηα λα έξζεηε ζε επαθή κε 

ηνλ πξσηφγνλν θαη ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Amish θαη λα 
κεηαθεξζείηε ζηνλ ηζηνξηθφ κεζαίσλα. Αλαρψξεζε απφ ηε Νέα Τφξθε γηα ηελ "Πφιε 

ηεο αδειθηθήο αγάπεο", ηε Φηιαδέιθεηα. Δθεί, ζα επηζθεθζνχκε ην πεξίθεκν Liberty 
Bell, έλα απφ ηα ζχκβνια ηεο ειεπζεξίαο ζηελ Ακεξηθή, ηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη 
ζα πεξπαηήζνπκε ζην Elfreth‟s Alley, ηνλ παιαηφηεξν θαηνηθεκέλν δξφκν ζηελ 

Ακεξηθή. πλερίδνπκε κε κηα παλνξακηθή πεξηήγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα πεξίθεκα 
«Βξαρψδε   θαινπάηηα»  θαη  ζηε   ζπλέρεηα   επηζθεπηφκαζηε  ηελ πεξηνρή 

Λάλθαζηεξ,  πνπ θηινμελεί ηελ  θνηλφηεηα Amish.  Μεηά  απφ έλα δηάιεηκκα γηα 
κεζεκεξηαλφ γεχκα ζην Amish Marketplace, απνιακβάλνπκε κηα απζεληηθή βφιηα κε 
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άκαμα ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή θαη καζαίλνπκε πψο δεη ε θνηλφηεηα ησλ Amish. Αξγά 
ην απφγεπκα, αλαρψξεζε γηα Νέα Τφξθε. 
Δάλ ζέιεηε λα κείλεηε ζηελ Νέα Τφξθε, ζαο πξνηείλνπκε κηα βφιηα ζην Greenwich 

Village ή λα πεξηπιαλεζείηε ζηα ζνθάθηα ηεο Little Italy θαη λα ραιαξψζεηε 
απνιακβάλνληαο έλαλ εζπξέζν ή κηα ιαρηαξηζηή πίηζα θηηαγκέλε κε παξαδνζηαθή 

ηηαιηθή ζπληαγή ζηελ πξψηε πηηζαξία πνπ άλνημε ζηηο ΗΠΑ – ξσηήζηε ηνλ μελαγφ ζαο. 
Δπηζθεθζείηε ηελ ηδηαίηεξε ζπλνηθία ηεο China Town, πεξπαηήζεηε ηελ θαη δήζηε απφ 
θνληά ηηο εηθφλεο ηηο νπνίεο ζα έρεηε ήδε απνθνκίζεη απφ ηελ μελάγεζε καο. Γηα ηνπο 

ιάηξεηο ησλ γιπθψλ ζα ελεκεξσζείηε γηα ηα πην γλσζηά δαραξνπιαζηεία, φπσο 
θάπνηα πνπ ζεξβίξνπλ ζθελάθη γάιαηνο κε πνηήξη απφ κπηζθφην, ε θαη ην cronut έλα 

ππέξνρν κνληέξλν γιπθφ ησλ Ακεξηθαλψλ.  
 
9ε – 10ε εκέξα: Διεύζεξε εκέξα -  πηήζε επηζηξνθήο 

 
Σελ ηειεπηαία καο κέξα, θαζψο ε πηήζε καο είλαη ην βξάδπ, κπνξείηε λα ηελ 

αμηνπνηήζεηε θαη λα επηζθεθζείηε έλα απφ ηα ηζηνξηθφηεξα αξρηηεθηνληθά 
αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Μαλράηαλ, ην Empire State Building, ή λα επηιέμεηε ηα 

εληππσζηαθά θαη ζχγρξνλα Top of the Rock θαη One World Observatory κε εηζηηήξην 
πνπ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηείηε απφ εκάο. To ηειεπηαίν εηδηθά, μερσξίδεη 
γηα ηελ εθπιεθηηθή ηνπ ζέα θαη ηελ δηαδξαζηηθή ηνπ ηερλνινγία πνπ ζα ζαο 

εληππσζηάζεη. Γηαθνξεηηθά κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζηελ πεξηνρή Μπξνχθιηλ Υάηηο, 
φπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζεηε ζε γεηηνληέο γελλεκέλεο απφ κηα άιιε 

επνρή. Σα πεξίθεκα brown stones ζπίηηα ηνπ 19ν αηψλα απνηεινπλ ηνπφζεκν, ηα 
άςνγα θηίξηα θαη ηα πεξηπνηεκέλα δέληξα ηνπ Brooklyn Heights πξνζδίδνπλ έλαλ αέξα 
αξρνληηάο ζηε γεηηνληά. Παξφηη ε πεξηνρή θαιχπηεη ηα θιαζηθά γνχζηα, δε ρξεηάδεηαη 

λα είλαη θάπνηνο εηδήκσλ γηα λα απνιαχζεη ηε ξνπζηίθ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο, ηα 
θηίξηα ηεο παξαιίαο θαη ηε ζπλαξπαζηηθή ζέα ζηνλ νξίδνληα ηνπ Μαλράηαλ. 

Σν απφγεπκα αλαρσξνχκε γηα ην αεξνδξφκην. Αθνχ πεξάζνπκε ηηο δηαηππψζεηο θαη 
εθφζνλ ππάξρεη αθφκε ρξφλνο γηα θάπνηα ζχληνκε βφιηα ζηα θαηαζηήκαηα ησλ duty 
free, αλαρσξνχκε γηα ηελ έμνδν πνπ καο νδεγεί ζην αεξνπιάλν θαη ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο. Άθημε ζηελ πφιε απφ ηελ νπνία μεθηλήζακε, κε πινχζηεο εκπεηξίεο απφ 
ηελ πην δηάζεκε Μεγαινχπνιε, ην «Μεγάιν Μήιν» θαη πνπ πιένλ γλσξίδνπκε γηαηί 

νλνκάζηεθε έηζη, ην έπαζιν πνπ φινη ζέινπλ λα πάξνπλ ζαλ αλαγλψξηζε ηεο 
επηηπρίαο! 
 

 

 

 Τν πξόγξακκα 8εκεξώλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 7ε θαη 8ε εκέξα ηνπ αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηνο 
 Τν πξόγξακκα 9εκεξώλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 8ε εκέξα ηνπ αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηνο 



 
 

 
 

Th.Filopoulos-K.Parthenopoulos SA 

 

 
12             12a Othonos-Amalias str 26223 Patras GR T.+30 261 062 2500 F.+30 261 062 3574  

 info@fastravel.gr  www.fastravel.gr 
 
                                                      

                                       

 

 

 

  ΠΣΗΕΙ EMIRATES   

ΠΣΗΗ  ΑΠΟ - ΠΡΟ ΑΝΑΦΩΡΗΗ ΑΥΙΞΗ 

ΕΚ209  ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17.25 21.30 

ΕΚ210  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23.55 16.10* 

*Άφιξη την επόμενη στην Αθήνα 

 

 

 

 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα απ‟ επζείαο κε ηελ Emirates  

 6, 7 ή 8 δηαλπθηεξεχζεηο ζηα θεληξηθφηαηα μελνδνρεία 4*  
 3 μελαγήζεηο κε πνχικαλ φπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

 Κξνπαδηέξα ζην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο (λεζί Έιιηο) 
 Δηζηηήξην εηζφδνπ θαη ειιελφθσλε μελάγεζε ζην κνπζείν Metropolitan  
 Πεξηήγεζε ζηε γέθπξα ηνπ Μπξνχθιηλ θαη ζηελ πεξηνρή Dumbo ηνπ Μπξνχθιηλ 

 Δπίζθεςε ζηελ Διιεληθή ζπλνηθία ηεο Αζηόξηα 
 Δπίζθεςε ζην Brookfield Place, ζηελ Γεκφζηα Βηβιηνζήθε, ζην Highline & ζηελ λέα 

ζπλνηθία Hudson Yards κε γηγάληην θπςεινεηδέο γιππηφ The Vessel 
 Διιελφθσλνο αξρεγφο – μελαγφο θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο απφ θαη πξνο αεξνδξφκηα εληφο Ακεξηθήο  
 Μεηαθνξά ζε ειιελνξζόδνμε εθθιεζία ην βξάδπ ηνπ Μ.αββάηνπ γηα ηελ 

Αλάζηαζε 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ζηε Οπάζηλγθηνλ, Βνζηφλε 
Φηιαδέιθεηα/θνηλφηεηα Amish, θαη εθπησηηθφ ρσξηφ Woodbury Outlet 

 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ παξαζηάζεσλ Broadway, εηζηηήξηα γηα αγψλεο 
NBA & κνπζείσλ ζε εθπησηηθέο ηηκέο 

 Γπλαηφηεηα πξναγνξάο εηζηηεξίσλ γηα δηάζεκα παξαηεξεηήξηα & πηήζε κε 

ειηθφπηεξν! 
 Φ.Π.Α , Σαμηδησηηθά έληππα, ράξηεο 

 Σαμηδησηηθφο νδεγφο κε εκπεηξία 32 εηψλ ζε Νέαο Τφξθεο – Η.Π.Α.** 
 Δθπησηηθή θάξηα ζην Woodbury Outlet (VIP Booklet) 
 Έμνδα ESTA (άδεηα εηζφδνπ ζηηο ΗΠΑ)  

 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνζηαζίαο πξνθαηαβνιψλ & 
απνδεκίσζεο δηαθνπήο ηαμηδίνπ θαη εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα Covid19 

 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έρεη ζπληαρζεί από εκάο εηδηθά γηα ηνπο ηαμηδηώηεο καο, 
κε βάζε ηηο εκπεηξίεο 32 εηώλ ηαμηδηώλ ζηηο ΗΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη κπζηηθά ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ν 
ειεύζεξνο ρξόλνο. 

 
*Επίζεο κε δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε 
ηνλ πάληα ελεκεξσκέλν μελαγό ζαο 

πνπ δεη ζηηο ΗΠΑ γηα ηα θαιπηέξα 
ζηέθηα γηα θαγεηό, πνηό, Jazz clubs, 

θ.α. 
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• Φφξνη αεξνδξνκίσλ, θφξνη δηακνλήο, ηνπηθνί θφξνη (δείηε θαηάινγν ηηκψλ) 
• Πξσηλφ (δπλαηφηεηα επηινγήο) 
• Φηινδσξήκαηα ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά, ζηνλ μελαγφ ηεο εθδξνκήο 

($50 δνιαξηα) 
• Δηζηηήξηα κεηξφ  

•  Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 
 

Σεκεηώζεηο: 

 ΠΡΟΟΥΗ: Οη ηηκέο πνπ ζπκθσλνχληαη θαηά ηελ θξάηεζε είλαη ΟΡΙΣΙΚΔ, ρσξίο 
θακία αχμεζε αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. 

 Σν ηαμίδη ζηηο ΗΠΑ ππφθεηηαη ζε πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ νη νπνίεο 
νξίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ (εκβνιηαζκφο, αξλεηηθφ ηεζη θιπ). 

 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο ΗΠΑ είλαη ε έγθξηζε ESTA (Πξφγξακκα Απαιιαγήο 

απφ Βίδα) ηελ νπνία αλαιακβάλεη εμ‟ νινθιήξνπ ην γξαθείν καο. ε πεξίπησζε 
πνπ έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα εθ ησλ ρσξψλ πξία, νπδάλ, Ιξάθ, Ιξάλ, Ληβχε, 

Τεκέλε, Βφξεηα Κνξέα ή νκαιία απφ 01/03/2011, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί 
δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα αίηεζε VISA, ηε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα 
αλαιάβνπκε εθφζνλ επηζπκείηε.  

 Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ρσξίο λα παξαιείςεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ζε εκεξνκελία ή ψξα, γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
 Σν πξφγξακκα 8εκεξψλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 7ε θαη 8ε εκέξα ηνπ αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηνο 

 Σν πξφγξακκα 9εκεξψλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 8ε εκέξα ηνπ αλσηέξσ 
πξνγξάκκαηνο 

 Οη πξναηξεηηθέο εθδξνκέο απαηηνχλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπο 

 Σα δσκάηηα ζηα μελνδνρεία αθνξνχλ ηε βαζηθή (standard) θαηεγνξία ζε ηπραίν 

φξνθν/ζέα. Γσκάηηα κε πςειφ φξνθν θαη ζπγθεθξηκέλε ζέα δίλνληαη θαηφπηλ 
δήηεζεο. 

 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη φηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνχο 
Όξνπο πκκεηνρήο. 
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1. Φαληαζκαγνξηθέο παξαζηάζεηο ζην Broadway   

Σν δηαζεκφηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ζθεληθφ ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη αλακθηζβήηεηα ζηελ 
νδφ Broadway. Δθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ζπγθεληξψλνληαη ζηα θνζκνπνιίηηθα ζέαηξα 

ηεο νδνχ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο γλσζηφηεξεο παξαζηάζεηο 
παγθνζκίσο φπσο ηα Phantom of the Opera, Lion King, Αladdin, Chicago θαη 
πνιιέο άιιεο. Κάληε ηελ θξάηεζε ζαο ην ζπληνκφηεξν, θαζψο ηα δηαζέζηκα εηζηηήξηα 

γηα ηηο θαιχηεξεο παξαζηάζεηο εμαληινχληαη γξήγνξα! 

2. Παξαηεξεηήξηα   

Αλ ππάξρεη κία πφιε πνπ αμίδεη λα απνιαχζεηε ηε ζέα απφ ςειά, λα ηξαβήμεηε ηηο 

θαιχηεξεο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο θαη λα πηείηε ην θνθηέηι ζαο, αηελίδνληαο ηε 
Γχζε ηνπ ειίνπ, απηή είλαη ζίγνπξα ε Νέα Τφξθε! Σν ηζηνξηθφ Empire State 

Building, ην ππεξζχγρξνλν One World Observatory πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε ησλ 
Γίδπκσλ Πχξγσλ θαζψο θαη ην Top of the Rock ζηελ θαξδηά ηνπ Manhattan δελ 

πξέπεη λα ιείπνπλ απφ ηε ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο. 

3. Πεξηήγεζε κε ειηθόπηεξν   

Σν θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα ηεο επίζθεςεο ζαο ζην επηβιεηηθφ Μαλράηαλ είλαη κηα πηήζε 
κε ην ειηθφπηεξν. Η αλππέξβιεηε ζέα ζα ζαο θφςεη ηελ αλάζα θαη ε αλεπαλάιεπηε 

εκπεηξία απηήο ηεο ελαέξηαο πεξηήγεζεο ζα ζαο δψζεη ηελ επθαηξία λα δείηε κεξηθά 
απφ ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Νέαο Τφξθεο απφ ςειά, πεηψληαο πάλσ απφ ην 
Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Υάηζνλ. Να είζηε 

πξνεηνηκαζκέλνη κε ηελ θάκεξα ζαο γηα βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ! 

4. Jazz Bar     

Απφ ηα 800 κέξε δηαζθέδαζεο ζε νιφθιεξε ηε Νέα Τφξθε, ζαο δηαζθαιίδνπκε ζέζε 

ζην θαιχηεξν. Η δσληαλή jazz κνπζηθή απφ έκπεηξεο κπάληεο, ζα ζαο κεηαθέξεη ζηε 

Νέα Τφξθε ηνπ 20νχ αηψλα απνπλένληαο ην ξνκαληηζκφ θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 



 
 

 
 

Th.Filopoulos-K.Parthenopoulos SA 

 

 
15             12a Othonos-Amalias str 26223 Patras GR T.+30 261 062 2500 F.+30 261 062 3574  

 info@fastravel.gr  www.fastravel.gr 
 
                                                      

                                       

επνρήο κέζα απφ επηηπρίεο ησλ Frank Sinatra, Louis Armstrong, Duke Ellington θαη 

πνιιψλ άιισλ ! 

 

5. Μνπζεία   

Αθφκα έλα απφ ηα “δπλαηά ραξηηά” ηεο Νέαο Τφξθεο είλαη ηα δεθάδεο κνπζεία θαη 
ρψξνη ηέρλεο. Ξερσξίδνπκε θαη πξνηείλνπκε αλεπηθχιαθηα κία επίζθεςε ζηα 

Metropolitan, Moma, Madame Tussauds, Guggenheim θαη Πνιεκηθό κνπζείν. 
Μαδί καο εμαζθαιίδεηε ηηο θαιχηεξεο ηηκέο, ζπκβνπιέο πεξί σξαξίσλ θαζψο θαη ην 

fast pass φπνπ δχλαηαη. 

 

 
 

6. Γπλαηόηεηα θξάηεζεο ζε θνξπθαία εζηηαηόξηα !    

Σν γξαθείν καο πξαγκαηνπνηεί γηα εζάο θξαηήζεηο ζηα θνξπθαία εζηηαηφξηα ηεο πφιεο 

κε ηηο θαιχηεξεο πξνηάζεηο βάζεη ησλ θξηηηθψλ ησλ ηαμηδησηψλ καο. Δάλ έρεηε θάπνηα 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε 

εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο. 

 

7. Αγώλεο NBA  
Όλεηξν πνιιψλ πνπ αλαιακβάλνπκε λα ην θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα. 

Παξαθνινπζήζηε καδί καο ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο παίρηεο ζην Madison Square Garden 

θαη ζην Barclays Center  ζηνπο πην θαληαζκαγνξηθνχο αγψλεο ζηηο θαιχηεξεο ηηκέο 

θαη δήζηε απφ θνληά ηνλ καγηθφ θφζκν ηνπ NBA !   

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε πξνηίκεζε ηνπ ηαμηδηώηε, 
επηζθεθζείηε ην www.trip4u.gr θαη ζπλδπάζηε ην ηαμίδη ζαο κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 

απνγεηώζνπλ ηελ ηαμηδησηηθή ζαο εκπεηξία! 
 

*Κάληε έγθαηξα ηελ θξάηεζή ζαο!!!* 

 
 


