
ΑΒΑΝΑ - ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Ηµεροµηνία Ηµέρες 2κλινο 3κλινο 4κλινο 
∆ιαφορά 

Μονόκλινου 
Φιλοδωρήµατα 

Αχθοφορικά 

Μάιος 15 12 € 2850 € 2710 € 2665 € 875 €50 + $50 

Ιούνιος 03, 17, 25 12 € 2825 € 2685 € 2645 € 890 €50 + $50 

Ιούλιος 
01, 08, 21 
,23 , 28 12 € 2850 € 2710 € 2665 € 890 €50 + $50 

Αύγουστος 
04, 11, 
18, 25 12 € 2850 € 2710 € 2665 € 890 €50 + $50 

Σεπτέµβριος 09, 16 12 € 2825 € 2685 € 2645 € 870 €50 + $50 

Οκτώβριος 07, 14, 21 12 € 2865 € 2735 € 2675 € 900 €50 + $50 

*Ένα ταξίδι µια τιµή !!! Οι τιµές µας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδροµίων ! ! ! 
*Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη η Ηράκλειο µε πτήσεις της Aegean για Αθήνα: +150€ 

*Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε Έκπτωση 270 € το άτοµο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις 

*Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ τιµή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €250 και υπολογίζεται στην τιµή ∆ίκλινου στο ίδιο δωµάτιο µε 2 

ενήλικες 

Περιλαµβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσεις µε την Air France & την KLM 
• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι. Βίζα Κούβας & Πρόγραµµα απαλλαγής από βίζα (ESTA) ( 645 €) 
• Tαξιδιωτική ασφάλιση 
• 3 διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο Iberostar Riviera 4* µε πρωινό 
• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Sol Palmeras 4* σε All inclusive 
• 5 νύχτες στην Νέα Υορκη σε 4* ξενοδοχείο• 
• Πρωινό καθηµερινά στην Κούβα 
• 2 γεύµατα στην Αβάνα όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα κατά την διάρκεια των εκδροµών 
• All inclusive στο Βαραδέρο για 2 ηµέρες 
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν 
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν 
• ∆ΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλµατος Ελευθερίας & Νησί Ellis κ.π.α. 
• ∆ΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν µε Ξενάγηση !!! 
• ∆ΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
• Μεταφορά από και προς αεροδρόµια/ξενοδοχεία . 
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
• Έµπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός 
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήµατα Macy’s 
• Ταξιδιωτικά έντυπα Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
•  

∆εν Περιλαµβάνονται: 
• Φιλοδωρήµατα - αχθοφορικά υποχρεωτικά €50 & $50  . 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα. 

 
Σηµειώσεις: 

1. Για την ESTA, που είναι απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εµάς τη συµπλήρωση της 
αίτησης µε την εγγραφή σας. 

2. 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. 
 
 
Παρατηρήσεις: 

• Για την είσοδο σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε την αίτηση ESTA. 
• Εφόσον έχετε Ταξιδέψει στο ΙΡΑΝ,ΣΟΥ∆ΑΝ,ΛΙΒΥΗ,ΣΟΜΑΛΙΑ η την ΥΕΜΕΝΗ µετά από την 1η Μαρτίου 

2011 θα χρειαστείτε  Βίζα για ΗΠΑ . Ζητήστε την βοήθεια µας στην συµπλήρωση εγκαίρως. 



• 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. 

• H παιδική τιµή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωµάτιο µε 2 ενήλικες. 
• Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωµάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια . 
• Όλες οι τιµές είναι κατά άτοµο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί µε βάση τις ισχύουσες τιµές των 

αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. 
• Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτοµο (µέχρι 23kg) είναι δωρεάν. Με τις Emirates 

και Turkish 2 αποσκευές δωρεάν . 
• Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδροµή στα 

25-30 USD. 
• 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  10 

άτοµα. 
• ΦΙΛΟ∆ΩΡΗΜΑΤΑ 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. ∆ΕΝ 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 
 


