
 
 

8 ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΝΕΑ  ΥΟΡΚΗ 

(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΣΤΟΡΙΑ  - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – ATLANTIC CITY - ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ) 
 
1η µέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ , 21/10/2017, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 
         Συγκέντρωση των εκδροµέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 
από την Ακαδηµία για το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στο αεροδρόµιο, επιβίβαση στο 
αεροσκάφος της Emirates Airlines και στις 17:30 πτήση για την Νέα Υόρκη. Άφιξη στη πόλη 
µε τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρίζουµε από τις ταινίες στο σινεµά τη Νέα Υόρκη στο 
αεροδρόµιο Νιούαρκ στις 21:30 (τοπική ώρα). Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση.   
 
2η µέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ, 22/10/2017, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ). 
      Πρωινό. Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην ξενάγηση της θρυλικής πόλης. Θα 
δούµε το άγαλµα του Χριστόφορου Κολόµβου µε τις καραβέλες του, το Λίνκολν Σέντερ 
(Μετροπόλιταν Όπερα - Φιλαρµονική), το Σέντραλ Παρκ, το Πανεπιστήµιο Columbia, το 
µνηµείο του στρατηγού Γκραντ, τον ποταµό Hudson, το Χάρλεµ και το Apollo theater στην 
σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ηµίθεοι της τζαζ, την 5η λεωφόρο µε τα παγκοσµίως 
γνωστά µουσεία Γκούγκενχαϊµ και Φρικ Κολέξιον. Συνεχίζουµε προς την 5η Λεωφόρο, το 
Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιµ Σκουέρ, το Μπρόντγουεϊ, το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη Μικρή 
Ιταλία και τη Τσάινα Τάουν . Το σηµείο µηδέν, τη Γουόλ Στρητ, το Οικονοµικό Κέντρο, το 
Μπάτερυ Παρκ. Θα περάσουµε από την Προβλήτα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) 
από τις εγκαταστάσεις της οποίας η θέα προς τον ποταµό East και την κρεµαστή γέφυρα του 
Μπρούκλιν είναι εκθαµβωτική. Μία καλή ιδέα για το βράδυ, που σας προτείνουµε, είναι να 
δείτε µία από τις πολλές παραστάσεις Μιούζικαλ στα φηµισµένα θέατρα του Μπρόντγουεϊ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.     
 
3η µέρα, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 23/10/2017,  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ. 
         Πρωινό. Αναχώρηση για να απολαύσουµε µια µικρή κρουαζιέρα µε καράβι γύρω από το 
νησί του Μανχάταν, όπου µπορείτε να δείτε την ενδιαφέρουσα όψη του ποταµού Hudson, τις 
συνεχώς ανακαινιζόµενες παλαιές προβλήτες, το ιστορικό Έλλις Άιλαντ και το Άγαλµα της 
Ελευθερίας, που δεσπόζει στο λιµάνι, από πολύ κοντά, το Στέιτεν Άιλαντ και την µεγάλη 
γέφυρα Βερενζάνο από µακριά, τον αλµυρό East river. Θα περάσουµε δίπλα από το Λογκ 
Άιλαντ µε το Μπρούκλιν και το Κουίνς, το Μπρόνξ και το στάδιο Yankees. Ακόµη, θα 
περάσουµε κάτω από τις διάφορες µικρές και µεγαλύτερες παλαιές και νεότερες γέφυρες και 
πάνω από τα πολλά τούνελ που συνδέουν το Μανχάταν µε την γύρω ευρύτερη περιοχή και 
φυσικά την διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής θα 
αναγνωρίσουµε το Μανχάταν στο οποίο έχουµε ήδη ξεναγηθεί την προηγουµένη ηµέρα και 
θα έχουµε πλέον µία πολύ καλή γνώση του νησιού, των κτιρίων αλλά και των Πάρκων που 
υπάρχουν γύρω από αυτό. Χρόνος ελεύθερος το απόγευµα, στον οποίο σας προτείνουµε να 
κάνετε βόλτα στην Προβλήτα 17 που είναι πάντα µέσα στα top της Νέας Υόρκης, µε τα 
καταστήµατα της περιοχής, τα ιστιοφόρα, το Μουσείο, τα οποία θα σας εντυπωσιάσουν. 
Ακόµη, µπορείτε να διασκεδάσετε στα διάφορα κέντρα και ρεστοράν της και να απολαύσετε 
µια διαφορετική όψη της φωτισµένης γέφυρας του Μπρούκλιν. Η περιοχή του Μπρούκλιν 
προσφέρεται και για την βραδινή σας έξοδο, όπως και οι κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, 
Tribecca κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.    
 
4η µέρα, ΤΡΙΤΗ, 24/10/2017,  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Woodbury Commons Outlets). 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τo µεγαλύτερο και πλουσιότερο 
εµπορικό κέντρο, το περίφηµο Woodbury Commons, το οποίο θα σας εντυπωσιάσει και 
βρίσκεται γύρω στα 45 λεπτά έξω από τη Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκονται όλα τα αντικείµενα του 
πόθου σε τιµές που δεν µπορείτε να πιστέψετε. Επίσης, διακόσια είκοσι ονόµατα της µόδας 



θα βρεθούν στη διάθεση σας, όπως Gucci, Escada, Saks, Ralph Lauren, Donna Karan, 
Calvin Klein, Gap σε απίστευτη ποικιλία.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.       
 
5η µέρα, ΤΕΤΑΡΤΗ, 25/10/2017,  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΑΣΤΟΡΙΑ.  
      Πρωινό. Σήµερα  θα επισκεφθούµε το Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης, ένα από τα 
µεγαλύτερα µουσεία, το οποίο φιλοξενεί εκθέµατα από όλο τον κόσµο και  για να το γυρίσετε 
θέλει πολύ χρόνο. Εκεί θα θαυµάσετε τη συλλογή µε τους πίνακες από την Ευρώπη και την 
Αιγυπτιακή πτέρυγα. Ακόµη, θα επισκεφθούµε το τεράστιο Empire State Building, το οποίο 
χτίστηκε το 1931 (κτίριο Crysler) και το µέγαρο των Ηνωµένων Εθνών. Το απόγευµα 
αναχώρηση για επίσκεψη στην Αστόρια, µια γειτονιά στην βορειοδυτική γωνιά της διοικητικής 
περιφέρειας της Νέας Υόρκης στο Κουίνς. Η Αστόρια είναι δίπλα στο Λονγκ Άιλαντ Σίτι 
(συνορεύουν στην οδό Μπρόντουεϊ), το Σάνισαϊντ (συνορεύει στη Λεωφόρο Νόρδερν) και το 
Ούτσαϊντ (συνορεύει στην οδό 50), δίπλα στο Ανατολικό Ποτάµι. Η γειτονιά ανήκει στο Πρώτο 
Κοινοτικό Συµβούλιο του Κουίνς. Επιστροφή στη Νέα Υόρκη. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η µέρα, ΠΕΜΠΤΗ, 26/10/2017, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ DC – ATLANTIC CITY     
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για µια ηµερήσια εκδροµή στην 
Ουάσιγκτον DC (περίπου 3 ώρες), την πόλη που την διάλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της 
Οµοσπονδίας και να εντυπωσιάζει µε την µεγαλόπρεπη και ήρεµη δύναµή της, δίπλα στον 
ποταµό Ποτόµακ και τον παραπόταµό του Ανακόστια. Εκεί θα θαυµάσουµε το National Mall 
µε τις ανοικτές εκδηλώσεις, τις λίµνες που έγιναν ειδικά για να καθρεφτίζονται σ’ αυτές τα 
πανέµορφα κτίρια και τα µνηµεία, την πόλη που διάλεξε για πρωτεύουσα ο Τζωρτζ 
Ουάσιγκτον, αλλά που δεν έζησε σ’ αυτήν και σχεδίασε ο Pierre Charles L’ Enfant. Θα δούµε 
ακόµη στο κέντρο της πόλης το Καπιτώλιο µε την θεσπέσια ροτόντα και το άγαλµα της 
Ελευθερίας στην κορυφή του, όπου στις πτέρυγές του λειτουργεί το Κογκρέσο ( Γερουσία και 
Βουλή των Αντιπροσώπων).  Επίσης όλα τα κτίρια είναι σχεδόν όλα αξιόλογα. Όπως  η 
πέµπτη λεωφόρος στη Νέα Υόρκη, η περιοχή του Du Pont Circle στην Ουάσιγκτον DC, είχε 
ιδιαίτερη σηµασία για τους πλουσίους της εποχής του τέλους του 19ου αιώνα, γεγονός που 
είχε σαν αποτέλεσµα τα εξαίρετα µέγαρα, στα οποία σήµερα στεγάζονται κυρίως πρεσβείες. 
Eπιβίβαση στο πούλµαν και επιστρέφουµε από Ουάσιγκτον, µε άφιξη στη συναρπαστική 
Atlantic City. H Atlantic City είναι σίγουρα µία από τις οµορφότερες πόλεις των Ηνωµένων 
Πολιτειών δίπλα στον Ατλαντικό, γνωστή στις µέρες µας σαν η Μέκκα των τζογαδόρων, 
καθώς θεωρείται το Las Vegas της ανατολικής ακτής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ακολουθεί χρόνος ελεύθερος, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιµάσετε την τύχη σας σε ένα 
από τα δώδεκα µεγάλα καζίνο που διαθέτει.   ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η µέρα,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27/10/2017, ATLANTIC CITY - ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την Φιλαδέλφεια που είναι η πιο 
ιστορική πόλη της Αµερικής µε όνοµα που για τους Έλληνες θυµίζει πατρίδα. ∆ηµιουργήθηκε 
για να είναι η πνευµατική Πρωτεύουσα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής που εδώ 
ιδρύθηκαν, η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, το Σύνταγµα, η Καµπάνα της Ελευθερίας. ∆εν θα 
απογοητεύσει όσους σήµερα επισκέπτονται αυτή την κοσµοπολίτικη, γεµάτη µουσεία, πάρκα 
και ποτάµια, πρωτοπόρα πόλη του Φραγκλίνου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόµιο 
τις Νέας Υόρκης το Νιούαρκ. Μετά από σχετικό έλεγχο και αφού περάσουµε τις διατυπώσεις, 
εφόσον υπάρχει χρόνος ελεύθερος θα κάνουµε µια σύντοµη βόλτα στα καταστήµατα των duty 
free. Επιβίβαση στο αεροσκάφος της Emirates Airlines και στις 23:55 (τοπική ώρα) πτήση για 
Αθήνα.    
 
8η µέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ, 28/10/2017, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
        Άφιξη στην Αθήνα στις 16:05.  Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στην πόλη µας µε 
έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 
 
 

 



                              
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
- Μεταφορά από Ιωάννινα – αεροδρόµιο (Ελ. Βενιζέλος) – Ιωάννινα, µε πούλµαν του 
γραφείου µας. 
- Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα.   
- Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη – Plaza La Guardia Hotel 3*** και  µία (1) 
διανυκτέρευση στο Atlantic City – Tropicana Casino & Resort 4****, µε πρωινό.  
- Μεταφορά από και προς αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης στο ξενοδοχείο.    
- Μεταφορές – µετακινήσεις βάση προγράµµατος. 
- Ξενάγηση Νέας Υόρκης.  
- Κρουαζιέρα στο Μανχάταν. 
- Μεταφορά στο Woodbury Commons.  
- Εκδροµή στην Αστόρια. 
- Ηµερήσια εκδροµή στην Ουάσινγκτον. 
- Εκδροµή στη Φιλαδέλφεια.  
- Έµπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – ξεναγό, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Συνοδό γραφείου 
- Ασφάλεια  αστικής  ευθύνης. 
- Χάρτες  και  ενηµερωτικά  έντυπα. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
- Φόροι αεροδροµίων . 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης. 
- Φιλοδωρήµατα - αχθοφορικά. 
- Έκδοση E.S.T.A. 
- Ό, τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
- Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει.   

 
 
*  Υπάρχει περίπτωση αλλαγής σειράς του προγράµµατος, προς όφελος του πελάτη, χωρίς 
κάποια παράλειψη. 
 
-Προσοχή !! Χρειάζεται απαραίτητα το διαβατήριο νέου τύπου, το οποίο να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία επιστροφής του ταξιδιού.   
 

 
 
 

 

Pamvotis Travel -  Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


