
 
   

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 
 
 
1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της 
μικρότερης από τις Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο τμήμα της ομώνυμης πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο 
δυναμικό και "ζωντανό" αστικό κέντρο της χώρας. Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελεί το 
χρηματο-οικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη γοητεία και τη λάμψη της 
σύγχρονης μεγαλούπολης με την άριστη ποιότητα ζωής και τα πολύ χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Περπατώντας στο κέντρο του Τορόντο (downtown), την 
προσοχή σας θα τραβήξει αμέσως η αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών κατασκευών. 
Ουρανοξύστες από τσιμέντο και γυαλί και σύγχρονα εμπορικά πολυκαταστήματα δίπλα σε παλιά κτίρια 
βικτοριανής εποχής και μικρές καλοσυντηρημένες κατοικίες συνθέτουν τον αστικό χάρτη του κέντρου, 
αντικατοπτρίζοντας το όραμα των Καναδών για πιο ανθρώπινες και φιλόξενες πόλεις.  
 
 
2η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση  
Πρωινή ξενάγηση στο Τορόντο κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN 
(1973-1976, επί 31 χρόνια κατείχε το ρεκόρ του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, όμως το 2007 την πρωτιά του 
την έκλεψε το BurjKhalifa), το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου RogersCenter (πρώην SkyDome), το 
Δημαρχείο (παλαιό και νέο), το εμπορικό κέντρο Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, τα μοντέρνα 
κτίρια στο κέντρο της πόλης, το HarbourfrontCenter που "βλέπει" τα νησιά στη λίμνη Οντάριο κ.ά. Τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Τορόντο θα τον ανακαλύψετε μακριά από το κέντρο της πόλης, στις 
συνοικίες της, που κάθε μια από αυτές "κυριαρχείται" από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Η καρδιά της ελληνικής 
συνοικίας (Greektown) κτυπά δυνατά στην οδό Danforth, οι Ινδοί έχουν ιδρύσει τη δική τους συνοικία 
(LittleIndia), το κινέζικο στοιχείο απαντάται σε πέντε προάστια της πόλης, οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει τη 
Μικρή Ιταλία, οι Πορτογάλοι, οι Κορεάτες, οι Πολωνοί… Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί μια μικρογραφία 
της πατρίδας των κατοίκων της. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε κάποια θεατρική 
παράσταση ή να δειπνήσετε στο περιστρεφόμενο εστιατόριο του Πύργου CΝ (360 μοίρες κάθε 72 λεπτά) και 
να θαυμάσετε από το ύψος των 351 μέτρων το φωταγωγημένο Τορόντο. 
 
 
3η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι MaidoftheMist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο 
Πρωινή αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού Νιαγάρα. Θα δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε 
από την πλευρά του Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης και της ορμής του νερού, ο ρόχθος της 
κατακρήμνισης και το παιχνίδι του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των τουριστών, οι 
οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους Minolta, 
Skylon και το CliftonHill. Καιρού επιτρέποντος, θα  επιβιβαστούμε στο καραβάκι Hornblower/MaidoftheMist για 
να δούμε από το δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη. Η μέρα μας όμως δεν τελειώνει εδώ: με μια 
θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες και ιστορικά φρούρια, 
φθάνουμε στην γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας στη Λίμνη" (Niagara-on-the-Lake), για να μεταφερθούμε 
στην κυριολεξία σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε την ελληνική γειτονιά στη λεωφόρο Ντάνφορθ, την 
"Μέκκα" για τους Έλληνες του Οντάριο.  



 
 
4η μέρα: Τορόντο - Σικάγο/Πτήση 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σικάγο, που βρίσκεται στην πολιτεία Ιλινόις (Illinois). Δυναμική 
εμπορική και βιομηχανική πόλη, που συναγωνίζεται σε σημαντικότητα τη Νέα Υόρκη. Είναι δύσκολο να 
σκεφτεί κανείς άλλη αμερικάνικη πόλη που να συνδυάζει τόσο αρμονικά την πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική με 
ήρεμες πράσινες εκτάσεις, κουζίνα υψηλού επιπέδου με άπειρες επιλογές καθημερινού γρήγορου φαγητού ή 
διεθνούς φήμης μουσεία με υπόγεια, σκοτεινά jazz μπαρ. Το Σικάγο, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, 
προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς από μία αμερικανική μεγαλούπολη - σε 
ποσότητα, αλλά κυρίως σε ποιότητα. Την λένε και "πόλη των ανέμων" και το χαρακτηριστικό της, όπως το 
βλέπουμε στον κινηματογράφο, είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο του ιστορικού κέντρου της "The Loop" (Λουπ), 
που συνδέει τα διάφορα τμήματά της μέσω υπερυψωμένων γεφυρών. Την περίοδο της εκτεταμένης 
μετανάστευσης υποδέχθηκε και πολλούς Έλληνες, μεταξύ άλλων εθνικοτήτων. Ξεχωρίζουν ο πύργος Σίαρς και 
το τμήμα της Λεωφόρου Μίσιγκαν που αποκαλείται "MagnificentMile". Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια, η βόλτα σας με τον ξεναγό θα σας βοηθήσει στην πρώτη γνωριμία με τον 
παλμό της πόλης. 
 
 
5η μέρα: Σικάγο, Ξενάγηση 
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση στην πόλη θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μίσιγκαν, στο τέλος της οποίας θα 
αντικρύσουμε την ομώνυμη μεγάλη λίμνη, με τους ουρανοξύστες γύρω από τις όχθες της. Ο ιστορικός Πύργος 
των Υδάτων (WaterTower) μας θυμίζει την πυρκαγιά του 1871. Στο ιστορικό κέντρο του Σικάγο συνυπάρχουν 
μπαρ και ψηλά κτίρια-γραφεία εφημερίδων, μαζί με το "Λουπ". Πιο κάτω βρίσκεται η Στρατιωτική Προβλήτα 
ΝέιβιΠίερ (NavyPier), με εστιατόρια και μουσείο - ο πιο αγαπημένος χώρος αναψυχής των κατοίκων της 
πόλης. Οι ουρανοξύστες Χάνκοκ και Σίαρς βρίσκονται εκεί κοντά. Λίγο έξω από το κέντρο της πόλης 
συναντάμε το πάρκο Γκραντ, το μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο και λίγο παρακάτω η Ελληνική γειτονιά 
(Greektown). Συνεχίζουμε για το OakPark, που απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Εδώ, οι ψηλοί 
ουρανοξύστες δίνουν τη θέση τους σε βικτοριανού ρυθμού επαύλεις και σπίτια, πολλά εκ των οποίων είναι 
έργα του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ (FrankLloydWright). Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε τα 
ψώνια σας στο "MagnificentMile", ενώ για δείπνο προτείνουμε να επιλέξετε κάποιον ουρανοξύστη με θέα στη 
λίμνη και να απολαύσετε το χαρακτηριστικό Αμερικανικό μενού. 
 
 
6η μέρα: Σικάγο - Λας Βέγκας/Πτήση  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία 
του ’40! Είναι το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με τα εκατομμύρια φώτα του, λάμπουν και οι 
χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι αδύνατον να το επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό γιατί το Λας Βέγκας, 
στη μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά: τα 
ξενοδοχεία, τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών για 
παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι καινούργια και η κάθε μέρα επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο.  
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο. 
Στο Λας Βέγκας όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα τουλάχιστον εστιατόριο. Μοναδική εμπειρία, το 
εστιατόριο Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio - εκτός από τη γευστική εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους 
τοίχους του μερικά από τα έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Ενώ η ματιά σας  
θα...περιπλανείται στα πολύτιμα αυτά έργα, ο executive σεφ JulianSerrano θα ετοιμάζει για σας πιάτα 
εμπνευσμένα από τη γαλλική και την ισπανική κουζίνα. Εδώ μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή του δείπνου της 
Τζούλια Ρόμπερτς και του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία "Oceans 11".  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση  
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα περπατήσουμε μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο 
Strip και θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα από τα ξενοδοχεία-καζίνο, κάθε ένα από τα οποία 
διοργανώνει εντυπωσιακά θεματικά σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό του. Στο 
Caesars’sPalace παρουσιάζεται το showAtlantis. Τα φλαμίνγκο κλέβουν την παράσταση μπροστά στο 
ομώνυμο ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου. Στο 
Bellagio το θέαμα με τα σιντριβάνια που "χορεύουν" μετά μουσικής. Στο Venetian οι γόνδολες θυμίζουν την 
ομώνυμη Ιταλική πόλη. Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα και η πυραμίδα έξω από το Luxor. Ομοίως, θα 
εντυπωσιαστείτε από το ParisLasVegas με τον πύργο του Άιφελ, το NewYork με την "κυρία Liberty", το 
Treasure Island, το MandalayBay, το MonteCarlo, το Excalibur κλπ.   
Άλλη μια επιλογή σε αυτήν την εκπληκτική πόλη του τζόγου και της διασκέδασης είναι …ένας γάμος Εξπρές!!! 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα δύο Outlets - εκπτωτικά χωριά, ενώ το 
βράδυ όλο και κάποια παράσταση διάσημων καλλιτεχνών που παρελαύνουν στις τεράστιες - όπως ταιριάζει 
στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές σκηνές της πόλης, θα θελήσετε να παρακολουθήσετε. 
 
 
8η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον  
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη 
εταιρεία μεταφορών στον κόσμο, την GrayLine. Η διάρκειά της είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει 
μεταφορά και αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές λεωφορείο στο WestRim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων 
Ινδιάνων Hualapai. Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο φράγμα του Hoover, γεύμα στο φαράγγι, το περίφημο 
γυάλινο μπαλκόνι Skywalk και wifi εντός του λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο (προγράμματα 4 και 7 ωρών, ανάλογα με την τιμή) ή με ελικόπτερο (4 - 
ανάλογα με την τιμή ώρες).  
 
 
9η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)  
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της 
Νεβάδας, όπου ζούσαν Ινδιάνοι Μοχάβε δίπλα στη θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας 
υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια η κοιλάδα Σαν Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο 
Μπάρστοου, με τον σταθμό και το εμπορικό τραίνο. Λίγο πιο κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος 
Route 66, στον οποίο γυρίστηκαν σκηνές από τα "roadmovies" δηλ. ταινίες δρόμου και καταδιώξεων με 
μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60. Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει 
πράσινο, οι δρόμοι φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες και από μακριά διακρίνονται οι ουρανοξύστες. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου 1:30΄ ώρα), γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με 
μοναδική θέα την παραλία στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της, ο πολυσύχναστος πεζόδρομος 
ThirdStreetPromenade, όπου σας περιμένουν υπέροχα εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ εστιατόρια, 
δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι μουσικές των πλανόδιων μουσικών, αλλά και τα εντυπωσιακά 
νούμερα των streetperformers, που χορεύουν breakdance καλύτερα κι από επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα 
αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
 
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση  
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης 
των Αγγέλων"... Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου Χουνίπερο Σέρα, του 17ου 
αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και θυμίζει την ιστορία της ίδρυσης των πόλεων και των τοπικών 
κοινοτήτων της Καλιφόρνιας. Δίπλα, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Ακολουθεί το 
WaltDisneyConcertHall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες επιφάνειες και τις ιδιόρρυθμες καμπύλες, έργο του 
FrankGehry, το οποίο φιλοξενεί συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και θεατρικές παραστάσεις. Περνώντας 
από το κέντρο, βλέπουμε το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, την Αστυνομία, την ΓιούνιονΣκουέρ.  
 
 



 
 
 
Μέσω της SunsetBoulevard προχωρούμε στην RodeoDrive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή 
καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να υποδεχθούν την - κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη) 
πελατεία τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα στη χλιδή, Γουέστ Χόλυγουντ και στάση για να θαυμάσουμε την περίφημη 
"Λεωφόρο των Αστέρων" (HollywoodBoulevard), με τους διάσημους πρωταγωνιστές να έχουν καταλάβει τη 
θρυλική θέση τους στο πεζοδρόμιο.  
DolbyTheatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την 
ευκαιρία να φωτογραφίσουμε από κάποιο σημείο την επιγραφή "Χόλυγουντ" στον απέναντι λόφο. 
Συνεχίζουμε με το Man’sChineseTheatre με την περίτεχνη κινέζικη πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο, 
όπου φιλοξενούνται τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα (όπως το 
Hollywood&Higland), εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (όπως το 
artdecoElCapitanTheater) και ιστορικά ξενοδοχεία (όπως το HollywoodRoosevelt Hotel). Το βράδυ 
"επιβάλλεται" επισκεφθεί κανείς το FarmersMarket. Δυο περιοχές, η μια πιο κυριλέ και η άλλη πιο απλοϊκή, 
που και οι δύο έχουν να σου προσφέρουν χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να πάρεις μαζί σου. Στην πιο 
απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα σε μαγαζιά της δεκαετίας '60-70 με περισσότερο παραδοσιακό και απλό 
στήσιμο. Με το που περνάς έναν κάθετο δρόμο μέσα στο FarmersMarket, μεταφέρεσαι στην εποχή μας. Όλα 
είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 
 
11η μέρα: Λος Άντζελες , UniversalStudios 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Γιουνιβέρσαλ (UniversalStudios), που βρίσκονται στα 
περίχωρα του Χόλυγουντ και καταλαμβάνουν μια ολόκληρη "πόλη" σε έκταση. Καθοδηγούμενοι από τον 
ξεναγό σας θα επισκεφθείτε τα διάφορα θεάματα του πάρκου. Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο 
των στούντιο, που λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά πάμπολλες ταινίες. Θα 
δούμε σκηνικά φημισμένων ταινιών ("Τζουράσικ Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα στούντιο του 
"Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος για 
αγορά σουβενίρ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
12η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, με LongBeach, 
HuntingtonBeach, NewportBeach, LagunaBeach, DanaPoint, CoronadoIsland) 
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική "κυκλική" εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς, με το 
κρουαζιερόπλοιο "Κουίν Μέρι" αραγμένο στο λιμάνι του, και προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο, με τον 
Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά μας: εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ Μπιτς και 
Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα. Από 
το Ντέινα Πόιντ βγαίνουμε στην εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο 
της πόλης, όπου θα δούμε την GasLampDistrict, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι. Μέσω της 
εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων SanDiegoBridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα 
επισκεφθούμε το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
 
13-14η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα 
 
 
 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  
 
 
 
 



 
 
 
Αναχωρήσεις :  
Μάρτιος: 13,20 | Απρίλιος: 04,15 | Μάιος: 14,28 | Ιούνιος: 17 | Ιούλιος:  04,22 | 
Αυγουστος:02,09,20 | Σεπτέμβριος:03,24 | Οκτώβριος: 07,21 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

• 12 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό  

• Ξενάγηση στο Τορόντο  

• Εκδρομή στους Καταρράκτες του Νιαγάρα 

• ΔΩΡΟ:Κρουαζιέρα "Maid of the Mist"  

• Ξενάγηση στο Σικάγο  

• Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) 

• Επίσκεψη στη Σάντα Μόνικα 

• Ολοήμερη Ξενάγηση στο Λος Άντζελες 

• Μεταφορά καιΕίσοδος στα UniversalStudiosHollywood(αξίας $115)  

• Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's 

• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 

• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός 

• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο 

• Ταξιδιωτικά έντυπα  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική 

ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση  

• Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150 

πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα 

• Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $135 περίπου το δωμάτιο συνολικά  

• Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 
 
 

 

 

ΔΥΤΙΚΕΣ Η.ΠΑ με ΚΑΝΑΔΑΤΟΡΟΝΤΟ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ, ΣΙΚΑΓΟ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ(LongBeach, 
HuntingtonBeach, NewportBeach, LagunaBeach, DanaPoint, CoronadoIsland),UNIVERSALSTUDIOS, HOLLYWOOD 

 
 

Ημερομηνία Ημέρ
ες 

Αεροπορική 2κλινο 3κλινο 4κλινο Διαφορά 
Μονόκλινου 

Φόροι/Επίναυλοι 
ESTA/Ασφάλιση 

Φιλοδωρήμα
τα 

Αχθοφορικά 

 
 

Φεβρουά
ριος  

15, 29 14 British/Luftha
nsa 

€ 2800 € 2675 € 2600 € 915 € 595 $ 150  
Μάρτιος 13, 20 14 British/Luftha

nsa 
€ 2900 € 2750 € 2700 € 995 € 595 $ 150  

Απρίλιος 04, 15 14 British/Luftha
nsa 

€ 2870 € 2750 € 2650 € 1100 € 595 $ 150  
Μάιος 14, 28 14 British/Luftha

nsa 
€ 2890 € 2770 € 2670 € 1100 € 595 $ 150  

Ιούνιος 17 14 British/Luftha
nsa 

€ 2870 € 2750 € 2650 € 1100 € 595 $ 150  
Ιούλιος 04, 22 14 British/Luftha

nsa 
€ 2950 € 2800 € 2730 € 1090 € 595 $ 150  

Αύγουστο
ς 

02, 09, 
20 

14 British/Luftha
nsa 

€ 2980 € 2830 € 2750 € 1100 € 595 $ 150  
Σεπτέμβρι
ος  

03, 24 14 British/Luftha
nsa 

€ 2870 € 2750 € 2650 € 1100 € 595 $ 150  
Οκτώβριο
ς  

07, 21 14 British/Luftha
nsa 

€ 2800 € 2675 € 2600 € 1025 € 595 $ 150  
*Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 300 € το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις . Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €300 και 
υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες 
 
 
 
$ 150 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


