
 
   

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
 
 
Λίγα λόγια για το ταξίδι : 
Ο ομφαλός της γης, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που έδωσε το όνομάτης στο όνειρο και 

την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλητου κόσμου, τη θρυλική πόλη των ΗΠΑ. 

Έχετε συνεχώς την αίσθηση ότι ζείτε σε μία απότις ταινίες που έχετε δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές, 

μουσεία, πάσης φύσεως, καφέ καιεστιατόρια, φώτα, life style, τα πάντα συνυπάρχουν για να αποπλανήσουν 

ακόμη και τονπιο συντηρητικό επισκέπτη της. Οι πιο φωτογραφημένες εικόνες της Νέας Υόρκης είναι απότην 

συνοικία Θεάτρου, την περίφημη Times Square με τις τεράστιες πινακίδες neon, τοRockefeller Center, τους 

εντυπωσιακούς ουρανοξύστες αλλά και τη συνοικία τωνδιαμαντιών την Diamond Row δημιουργήθηκε τη 

δεκαετία του ’30. Άλλα εμβληματικά κτίριαπου μαγνητίζουν τον επισκέπτη είναι: το Empire State, το Flat Iron, 

το Paramount, ηΔημόσια Βιβλιοθήκη αλλά και το Carnegie Hall ένας από τους πλέον δημοφιλείςσυναυλιακούς 

χώρους. Αξιοσημείωτα για να επισκεφτεί κάποιος είναι ο σταθμός GrandCentral Terminal με τη θολωτή οροφή 

και τις μεγαλοπρεπείς μαρμάρινες σκάλες, τοΜουσείο Μοντέρνας Τέχνης με την πλουσιότερη συλλογή 

σύγχρονης Τέχνης στον κόσμο,ο νεογοτθικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πατρικίου που λες και ακουμπάει 

στον ουρανόέτσι όπως στέκεται δίπλα στο μοντέρνο μαύρο γυάλινο κέντρο του Ωνασείου, το 

ξενοδοχείοWaldorf Astoria διαχρονικό σύμβολο κομψότητας. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το χρώμα της θρυλικής 

«New York – New York» των μιούζικαλ και των θεατρικών παραστάσεων, όλαλειτουργούν σαν 

καλοκουρδισμένο εργοστάσιο ιδεών, σαν γιγαντιαία γεννήτρια ενέργειας,προόδου και τάσεων, που 

ακατάπαυστα δίνει παλμό στο απροσδόκητο. Φυσικά εδώσυγκεντρώνονται άνθρωποι με ανησυχίες από όλο 

τον πλανήτη αναζητώντας την επιτυχίακαι την αναγνώριση, το «Μεγάλο Μήλο» που δίνεται μόνο στον νικητή. 

 
 

  Αναχωρήσεις : 01/1/2020 – 31/12/2020 
 
 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την TurkishAirlines από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη(δυνατότητα πτήσεων και με άλλες 

αεροπορικές εταιρείες με τις ανάλογες επιβαρύνσεις) 

 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στην περιοχή του Μανχάταν 

 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

 ESTA Αμερικής 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό 

 



 
Δεν περιλαμβάνονται :  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 430 €από Αθήνα / 410 € περίπου από Θεσσαλονίκη  

 Δημοτικοί φόροι / Resortfeesπληρώνονται επί τόπου 

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

 

Σημειώση : Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη 

ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση  

με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν 

επιβαρύνσεις στα κοστολόγια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ξενοδοχεία 4* Ξενοδοχεία 5* 

370€ 565 € 

 
 

 



 
 


