
 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12, 19, 26/ΟΚΤ, 9/ΝΟΕ, 27/ΔΕΚ, 24/ΙΑΝ, 15, 29/ΦΕΒ, 13, 20/ΜΑΡ 

 

COMPASS · 4 Salaminos Str. · t. 2310818111 · info@compasstravel.gr 
 

Νέα Υόρκη – Δυτικές ΗΠΑ 
Ένα ταξίδι… μια τιμή !!! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

Ημερομηνία Ημέρες 
Αεροπορική 

εταιρία 

Κανονική 

Τιμή σε 

Δίκλινο 

Κανονική 

Τιμή σε 

Τρίκλινο 

Κανονική 

Τιμή σε 

Τετράκλινο 

Διαφορά 

Μονοκλίνου 

ΟΚΤ 

12, 

19, 

26 

12 
Swiss/Lufthansa 

 
€3.040 €2.920 €2.845 €860 

ΝΟΕ 9 12 
Swiss/Lufthansa 

 
€2.940 €2.820 €2.745 €835 

ΔΕΚ 27 

12 
KLM 

 
€3.040 €2.920 €2.845 €895 

13 
KLM/Air France 

 
€3.140 €3.020 €2.94 €990 

ΙΑΝ 24 12 
Swiss/Lufthansa 

 
€3.940 €2.820 €2.745 €850 

ΦΕΒ 
15, 

29 
12 

Swiss/Lufthansa 

 
€2.940 €2.820 €2.745 € €850 

ΜΑΡ 
13, 

20 
12 Swiss/Lufthansa €3.040 €2.920 €2.845 € €895 

Επέκταση 

για Χαβάη 
4+1 

Hawaiian 

/United 
+ €1200 - - + €425 

- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση €250 το άτομο για EARLY BOOKING 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 

- Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο, με πτήσεις της Aegean: από €110 

ανά άτομο (βάση διαθεσιμότητας) 

- Επιβάρυνση αναχώρησης από Λάρνακα: από €130 ανά άτομο (βάση διαθεσιμότητας) 
 

 



Νέα Υόρκη – Δυτικές ΗΠΑ    12, 13 Ημέρες 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒANΟΝTAI:  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

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

αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. 

• 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό 

• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν 

• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν 

• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. 

• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 

• Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) 

• Ξενάγηση στο Λος Άντζελες 

• Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα 

• Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (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 ΠΕΡΙΛΑΜΒANΟΝΤAI:  

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

$125 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. 

• Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $120 περίπου το δωμάτιο συνολικά 

• Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

• Για την είσοδο σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση  ESTA. 

• Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στο πρακτορείο μας για έλεγχο 

προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA. 

• Εφόσον έχετε Ταξιδέψει στο ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ ή την ΥΕΜΕΝΗ μετά από την 1η 

Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε  Βίζα για ΗΠΑ. 

• Ζητήστε την βοήθεια μας στην συμπλήρωση εγκαίρως. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Όλες οι τιμές είναι κατ΄ άτομο και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των 

αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 

• Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. 

• Η παιδική τιμή υπολογίζεται στην τιμή 3κλινου και ισχύει για ηλικίες 2- 12 ετών, στο ίδιο δωμάτιο 

με 2 ενήλικες. 

• ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους, επίναυλο καυσίμων, 

τοπικούς φόρους, ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση & ποσό χρέωσης ESTA. 

• Η έκπτωση SMART PRICE  ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα 

πρώτα 7 ή 10 άτομα. 

• ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Το κόστος περιλαμβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ανά επιβάτη και 

είναι υποχρεωτικά. Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήματα οδηγών κτλ. και 

εισόδους εκεί που αναφέρετε στα αναλυτικά προγράμματα. ΔΕΝ καλύπτουν φιλοδώρημα 

Αρχηγού/Ξεναγού. 

• 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 

 


