
 
 

ΚΟΥΒΑ- ΝEA ΥΟΡΚΗ 
Αβάνα – Βαραδέρο – Νέα Υόρκη 

 
Αυτό το εξαιρετικό ταξίδι στην Κούβα συνδυάζει ιδανικά τους δύο βασικότερους προορισμούς της – την 
ατμοσφαιρική Αβάνα με την νεοαποικιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, την 
μοναδική μουσική σκηνή, καθώς και το εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια 
θέρετρα. 

Στην συνέχεια στην  Νέα Υόρκη που είναι ένα σπουδαίο κέντρο ενημέρωσης, πολιτισμού, φαγητού, τέχνης, έρευνας. 
Μουσεία παγκόσμιας κλάσης, διάσημες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεμα του θεάτρου και του σινεμά, κέντρο της 
οικονομίας, του εμπορίου και των διεθνών χρηματαγορών όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. 
Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές πόλεις του κόσμου.  

 

 



 
 

Ιούνιος: 04, 18 
Ιούλιος: 10, 17, 24, 31 
Αύγουστος: 06,13, 20 
Σεπτέμβριος: 03, 17 
Οκτώβριος: 02, 16  
Νοέμβριος: 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής  
 

1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην  Αβάνα που φέρει έντονα τη 
σφραγίδα του Ισπανικού εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Έτσι, οι σκούρες επιφάνειες 
των Ισπανικών μνημείων δίνουν αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, 
εναλλάσσοντας την αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Επίσης, στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του 
ιστορικού κέντρου, βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών – από την 
αποικιοκρατική στο μπαρόκ και το Αρτ Ντεκό. Επιπρόσθετα, η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες 
του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό 
μείγμα ιστορίας και μουσικής που σου δίνει την αίσθηση επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας.  
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
 

2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην ατμοσφαιρική, μοναδική σε χρώμα και αρχιτεκτονική πόλη της Αβάνας. Στην είσοδο του ξενοδοχείου 
θα μας περιμένει ο συνοδός μας και ένα Αμερικάνικο αυτοκίνητο-αντίκα της δεκαετίας του ΄60 - Chevy, Cadillac, Plymouth, 
Dodge, Ford - κλασικό και σε άριστη κατάσταση, για μία πανοραμική βόλτα στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την περίφημη 
Μαλεκόν, τον μήκους 7 χιλιομέτρων παραλιακό δρόμο που διασχίζει την πόλη και στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ και την 5η Λεωφόρο, την νεκρόπολη Κολόν, τον ποταμό Αλμεντάρες και την πλατεία 
Επανάστασης. Μέσω του Βεδάδο, την καρδιά της σύγχρονης πόλης, θα κατευθυνθούμε προς την παλιά Αβάνα, όπου θα 
αποβιβαστούμε για να συνεχίσουμε την περιπατητική ξενάγηση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Θα περάσουμε από το 
Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Ακριβώς δίπλα, το Πάρκο της Αδελφότητας και το 
μεγάλο Θέατρο της Αβάνας της Αλίσια Αλόνσο. Η επίσκεψή μας θα συνεχιστεί με το μουσείο του Ρούμι και θα ολοκληρωθεί 
περπατώντας στο ιστορικό κέντρο για να γνωρίσουμε τις 4 φημισμένες πλατείες - την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της 
Ασίζης, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων και την Πλατεία του Καθεδρικού - και να δούμε μεταξύ άλλων, το Παλάσιο 
ντε Λος Καπιτάνες Χενεράλες, τον ναό Ελ Τεμπλέτε και το κάστρο της Αληθινής Δύναμης. Εκεί ο συνοδός σας θα σας διηγηθεί 
την ιστορία του πύργου-παρατηρητήριου Λα Xιραλντίγια. Στη συνέχεια, περνώντας από την οδό Μερκαδέρες, επισκεπτόμαστε 
την μακέτα της Παλιάς Πόλης, όπου θα δούμε σε μικρογραφία μια πανοραμική εικόνα της Αβάνας. Τέλος, ο συνοδός σας θα 
σας δείξει τον διάσημο, λόγω του Έρνεστ Χέμινγουεϊ,  πεζόδρομο Οβίσπο και το ξενοδοχείο Ambos Mundos, που βρίσκεται 
στην ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. 
 

3η μέρα: Αβάνα, Εκδρομή Βινιάλες (Προαιρετικό) 
Ελεύθερη μέρα στην Αβάνα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για την προαιρετική μας εκδρομή στην κοιλάδα Βινιάλες, 
ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού, με μοναδικούς σχηματισμούς λόφων από πωρόλιθο που αναδύθηκαν από την 
θάλασσα την εποχή των γεωλογικών μετασχηματισμών και ονομάζονται mogotes. Θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος 
Χασμίνες (Los Jazmines), ένα ιδανικό σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την κοιλάδα και την 
γύρω περιοχή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, μέρος 
της διαδρομής του οποίου γίνεται με βάρκες κατά ομάδες. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων 120x160 μέτρων, 
ζωγραφισμένη στην πλαγιά ενός λόφου από πωρόλιθο, που αναπαριστά την εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την 
εξέλιξη των ειδών, από τους Αμμωνίτες στον Hommo Sapiens. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 8 ώρες 
 

4η μέρα: Αβάνα - Βαραδέρο 
Πρωινή αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές 
αντλίες άντλησης πετρελαίου και την πόλη Ματάνσας, που στην Κούβα θεωρείται η πόλη της διανόησης.  



 
 

Άφιξη στο  Βαραδέρο  .Πράγματι, αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή αποτελεί μοναδικό 
τόπο διακοπών και ξεκούρασης, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την θάλασσα και την 
παραλία του all inclusive ξενοδοχείου μας. 
 

 
5η μέρα: Βαραδέρο, Προαιρετική εκδρομή στο Κάγιο Μπλάνκο 
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive στο ξενοδοχείο μας για 
χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά μπορείτε να 
επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο νησάκι 
Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του 
Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και 
αναψυκτικά στο σκάφος και φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο 
Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσετε τον 
κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με 
εξοπλισμό που παρέχεται δωρεάν (μάσκα, αναπνευστήρα και 
βατραχοπέδιλα) και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με 
εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά 
διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Φθάνοντας στο 
Κάγιο Μπλάνκο, θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. 
 

6η μέρα: Βαραδέρο - Νέα Υόρκη  

Αναλόγως της ώρας αναχώρησης της πτήσης, θα ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας. Επιβίβαση και πτήση για Νέα 
Υόρκη με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής. Καλωσορίσατε στο 
"Μεγάλο Μήλο"!  
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται 
από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και 
πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης 
είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής.  
Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second 
κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ 
η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός 
αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του 
Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την  ώρα) 
μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας. 
 
7η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν 
Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη 
Μητροπολιτική Όπερα και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου 
φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον 
σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν 
μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και 
ζωολογικό κήπο. 
Στην δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, 
στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", 
Τζον Λένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των 
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, 
να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη 



 
 

και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της 
κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί 
πληρέστερη εκπαίδευση. 
Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 
52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά 
δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα 

εξαθλιωμένα κτίρια μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες 
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από 
μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω 
από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν 
από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ 
καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν 
αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ.  
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο 
Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του 
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά 
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά.  
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 
(Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 
1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, 
Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και 
φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών.  
Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του 
στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από 

τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή 
μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το 
Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις 
του ξεναγού σας.  
 
8η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Νότιο Μανχάταν, Κρουαζιέρα  
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - 

μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά 
του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και 
εστιατόρια. Φθάνουμε στην "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά 
εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την 
ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από 
τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη 
για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα 
έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του 
Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall 
Street,  η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων 
και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του 
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο 
"Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One World 
Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο 

έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th Memorial and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο 
μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο 



 
 

σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 
θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη.  
Στη συνέχεια θα δούμε το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε εγκαταλελειμμένες 
υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. 
Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά, την Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη 
στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει 
το "Vessel". Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards περιλαμβάνει κήπους, άλση, δεκάδες εμπορικά και υπερπολυτελή 
καταστήματα, εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.  
Ακολουθεί η προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία 
εστιατόρια και μπιστρό.  
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια Κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε 
τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική 
θέα στο Μανχάταν. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν.  
 
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης: Γέφυρα  Μπρούκλιν, Chelsea Market  
Αναχωρούμε σήμερα για την μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η 
πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 
1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 
λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας 
Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες 
εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους ουρανοξύστες. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα 
κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, 
οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την 
παρουσία τους - γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες 
διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η 
"Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το 
"Food Mall", στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
(για γκρουπ κάτω των 16 ατόμων η 4η μέρα γίνετε με μετρό )  
 
10η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets (Προαιρετικό) 
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν.  
Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 
70%. Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, 
Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory 
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland, Versace. 
Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.  
Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και 
διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το 
East, το West και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη 
νυχτερινή τους ζωή. 
 
11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα  

Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Οι επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις 
παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της πόλης:  
Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.  
Το West Village: η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον 19ο αιώνα 
και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές του Μανχάταν 
που ξεφεύγουν από την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο 



 
 

πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά της Bleecker St και Commerce St (του πιο όμορφου 
τετραγώνου της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw 
βρίσκεται στην πραγματικότητα στο West Village, παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side. 
Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα από 
τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair, Spider-
Man, The Day After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει! 
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις 
πύλες του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην τέχνη 
και την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι 
τον 15ο αιώνα. Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα, όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα. 
 

 Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι ενδεικτική και ανακοινώνεται επιτόπου 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  
 Μία(1) αποσκευές κάτ. Άτομο εκτός από την πτήση Κούβα – ΗΠΑ περίπου $35   
 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* η Melia Havana 5* με πρωινό  
 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Melia Paradisus 5* superior All Inclusive 
 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Park Central New York χωρίς Πρωινό  
 Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (City taxes) 
 Βίζα Κούβας  
 Κλασσική ξενάγηση Αβάνας & βόλτα με αμερικάνικες αντίκες(Αγγλόφωνες και όχι πριβέ)*** 
 Μεταφορά από αεροδρόμιο Αβάνα-Ξενοδοχείο / Αβάνα-Βαραδέρο / Βαραδερο Αεροδρόμιο Αβάνας . 
 Τρεις  πολυδιάστατες Ξεναγήσεις με έμπειρους και εξειδικευμένους Ελληνόφωνους ξεναγούς. 

 Ελληνόφωνη Ξενάγηση με πούλμαν στο Βόρειο Μανχάταν 

 Ελληνόφωνη Ξενάγηση με πούλμαν στο Νότιο Μανχάταν 

 ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.  
 Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
 ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!!  
 Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 
 Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός 
 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's 
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη 
 Ταξιδιωτικά έντυπα 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση + Δωρεάν ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 

Covid-19. 
 Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $90, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα 
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  

 



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Το ταξίδι υπόκειται σε προϋποθέσεις υγειονομικών κριτηρίων εκάστης χώρας . 
2. Όλες οι τιμές είναι κατ΄ άτομο και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 
3. Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Η παιδική τιμή υπολογίζεται στην τιμή 2κλινου και ισχύει για ηλικίες 2-12 ετών, στο 

ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
4. ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους, επίναυλο καυσίμων, τοπικούς φόρους,  ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση  

Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA . 
5. Η έκπτωση SMART PRICE  ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα πρώτα 7 ή 10 άτομα. 
6. ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ: Το κόστος περιλαμβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ανά επιβάτη και είναι υποχρεωτικά. 
         Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήματα οδηγών κτλ. και εισόδους εκεί που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα. ΔΕΝ  καλύπτουν 

φιλοδώρημα Αρχηγού/Ξεναγού. 
7. Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ & Καναδά είναι η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα). 
         Ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας στην εκδρομή. 
8. Εφ΄ όσον έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ & Βόρεια Κορέα μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα 

χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ.. 
9. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες 

πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις. 
10. Στις υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ’ άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με EMIRATES 2 αποσκευές δωρεάν. Σε περίπτωση που το 

γκρουπ είναι κάτω από 10 άτομα δικαιούστε μόνον μια αποσκευή 
11. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα $30-35 
12. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια. 

13. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες ισότιμες/τιμές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 
Οι αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία που αναφέρονται είναι τα συνήθη συνεργαζόμενα και οριστικοποιούνται 16 ημέρες πριν την 
αναχώρηση.  

14. Δυνατότητα επιπλέον ασφάλισης  με αυξημένες παροχές και κάλυψη από  πανδημική νόσο, όπως η COVID 19 στο εξωτερικό. Καλύπτονται 
άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας. Η ασφάλιση πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 20 μέρες πριν το ταξίδι και το κόστος 
υπολογίζεται περίπου στο 6,77%  της αξίας της εκδρομής.   

 
 

 

Τιμή κάτ. Άτομο  
 

14.04, 15.05, 
04.06, 18.06 

10.07, 17.07, 
24.07, 31.07 

06.08, 13.08, 20.08 03.09, 17.09 02.10, 16.10 

Δίκλινο 2.475 € 2.695 € 2.695 € 2.495 € 2.475 € 

Τρίκλινο 2.350 € 2.575 € 2.575 € 2.370 € 2.375 € 

Επιβάρυνση     
Μονόκλινου 

895 € 990 € 990 € 1040 € 990 € 

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι/Επίναυλοι -ESTA/Ασφάλιση Covid-19 (€695) & Φιλοδωρήματα/Αχθοφορικά $90 

*** αναχωρήσεις με πάνω από 7 άτομα στην Κούβα οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται με Ελληνόφωνο ξεναγό    

 
 

Σημειώσεις τιμών  
 Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €100 και υπολογίζεται στην τιμή Δωματίου .  
 Με VISA ή MASTERCARD μέχρι 12 άτοκες δόσεις  

 

Πτήσεις :  

Από Προς Αναχ. Άφιξη Πτήση 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΙΣΙ 06:05 08:40 AF 1033 

ΠΑΡΙΣΙ ΑΒΑΝΑ 10:40 14:35 AF 950 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ 17:15  DL 202 

 ΑΘΗΝΑ - 10:00  

 

 


