ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ α π ό 3 7 0 €
ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

01 Ιανουαρίου ’20 – 31 Δεκεμβρίου ’20

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ / ΓΑΜΗΛΙΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ο ομφαλός της γης, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η μεγαλούπολη που έδωσε το όνομά της στο όνειρο
και την υπερβολή. Γνωρίστε τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική πόλη των
ΗΠΑ. Έχετε συνεχώς την αίσθηση ότι ζείτε σε μία από τις ταινίες που έχετε δει στο σινεμά. Θέατρα, αγορές,
μουσεία, πάσης φύσεως, καφέ και εστιατόρια, φώτα, life style, τα πάντα συνυπάρχουν για να αποπλανήσουν
ακόμη και τον πιο συντηρητικό επισκέπτη της. Οι πιο φωτογραφημένες εικόνες της Νέας Υόρκης είναι από
την συνοικία Θεάτρου, την περίφημη Times Square με τις τεράστιες πινακίδες neon, το Rockefeller Center,
τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες αλλά και τη συνοικία των διαμαντιών την Diamond Row δημιουργήθηκε
τη δεκαετία του ’30. Άλλα εμβληματικά κτίρια που μαγνητίζουν τον επισκέπτη είναι: το Empire State, το Flat
Iron, το Paramount, η Δημόσια Βιβλιοθήκη αλλά και το Carnegie Hall ένας από τους πλέον δημοφιλείς
συναυλιακούς χώρους. Αξιοσημείωτα για να επισκεφτεί κάποιος είναι ο σταθμός Grand Central Terminal με
τη θολωτή οροφή και τις μεγαλοπρεπείς μαρμάρινες σκάλες, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης με την
πλουσιότερη συλλογή σύγχρονης Τέχνης στον κόσμο, ο νεογοτθικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πατρικίου
που λες και ακουμπάει στον ουρανό έτσι όπως στέκεται δίπλα στο μοντέρνο μαύρο γυάλινο κέντρο του
Ωνασείου, το ξενοδοχείο Waldorf Astoria διαχρονικό σύμβολο κομψότητας. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το
χρώμα της θρυλικής «New York – New York» των μιούζικαλ και των θεατρικών παραστάσεων, όλα
λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο εργοστάσιο ιδεών, σαν γιγαντιαία γεννήτρια ενέργειας, προόδου και
τάσεων, που ακατάπαυστα δίνει παλμό στο απροσδόκητο. Φυσικά εδώ συγκεντρώνονται άνθρωποι με
ανησυχίες από όλο τον πλανήτη αναζητώντας την επιτυχία και την αναγνώριση, το «Μεγάλο Μήλο» που
δίνεται μόνο στον νικητή.
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΤΙΜΕΣ Κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/01/20-31/12/20

Τιμή κατ’ άτομο από:
Ξενοδοχείο 4*

Ξενοδοχείο 5*

370 €

565 €

** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών, επίσημων αργιών & εκθέσεων **



Σας προσφέρουμε:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines 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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
× Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 430 € από Αθήνα / 410 € περίπου από
Θεσσαλονίκη
×

Δημοτικοί φόροι / Resort fees πληρώνονται επί τόπου

×

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

ΤΑΞIΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα.
- ESTA Αμερικής.
- Οι ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί το Ιράν, Ιράκ, Συρία, Σουδάν ή Υεμένη ή
Σομαλία από 1η Μαρτίου 2011 και μετά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μη
μεταναστευτικής βίζας, με προσωπικό ραντεβού στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


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
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Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους γενικούς όρους τους
οποίους θα βρείτε στο site μας καθώς και στα έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.

Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε
…γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!
Δέκα λόγοι θα σας πείσουν:
 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του ταξιδιού.
Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για επιπλέον έξοδα για βίζες και
φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης
ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα
σοβαρότητας και σεβασμού προς τον πελάτη.
 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας γνωρίζουν πολύ καλά
ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι
ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας
αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων.
 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη σωστή τιμή.
Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας
αξίζουν τα λεφτά τους.
 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η πιο
πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε ταξιδέψει
προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι που κάνει τα ταξίδια μας
ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ
Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, προσωπική
φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα
στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας
βρίσκετε πάντα δίπλα σας.
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ
Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα
Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από
τη διάρκεια του ταξιδιού.
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