
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΙΖΟΝΑ-ΓΙΟΥΤΑ 

1η ημέρα  

Παρ.7Αυγ. 2020 

Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα και μέσω Φρανκφούρτης άφιξη στο Λος Άντζελες νωρίς το μεσημέρι 

μετά από πτήση  3+11 ωρών . Γύρος της πόλης και επίσκεψη αξιοθέατων.             ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ                                                                     

2η ημέρα 

Σαβ. 8 Αυγ. 2020 

Πρωινή πτήση 1 ώρας για το ΦΟΙΝΙΞ, Αριζόνα. Γύρος της πόλης και αναχώρηση με το πούλμαν για 

το Γκραν Κάνυον (4 ώρες). Ενδιάμεσα επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου Montezuma Castle , της 

όμορφης πόλης  Flagstaff και άφιξη στο Γκραν Κάνυον για το ηλιοβασίλεμα           ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΥΟΝ.                                                                                                                                                                                   

3η ημέρα 

Κυρ. 9 Αυγ. 2020 

Πρωινή προαιρετική κατάβαση –ανάβαση 6 ωρών στο Γκραν Κάνυον η πορεία σε μονοπάτια στο 

χείλος του φαραγγιού και στις θέσεις παρατηρητήρια. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση και οδική 

διαδρομή δίπλα στο φαράγγι με στάσεις σε σημεία εκπληκτικής θέας. Επίσκεψη και πεζοπορία στο 

εθνικό πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους και της Ζωγραφιστής Ερήμου .                          CHAMBERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4η ημέρα 

Δευτ. 10Αυγ. 2020 

Οδική διαδρομή στα εντυπωσιακά ερημικά τοπία της Αριζόνα  και της περιοχής των Ναβαχο. 

Επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου Canyon de Chelly, των αρχαίων φυλών Πουέμπλο σε ένα φαράγγι 

άγριας ομορφιάς. Συνέχεια για τα μυθικά τοπία του Φαρ-Ουεστ, την περιοχή Monument Valley , την 

εικόνα ορόσημο της Άγριας Δύσης και σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών.                             TSEGI                 

5η ημέρα 

Τριτ.11 Αυγ. 2020 

Πρωινή επίσκεψη και πεζοπορία στον  καταυλισμό των αρχαίων ινδιάνικων φυλών  Betatakin,  και 

συνέχεια για τη λίμνη Παουελ του ποταμού Κολοράντο, μια τεράστια εντυπωσιακή λίμνη στην έρημο. 

Κρουαζιέρα στη λίμνη, πορεία στο φαράγγι της Αντιλόπης, επίσκεψη του φράγματος και του  

εκπληκτικού  Horseshoε Bend                                                                                    MARBLE  CANYON 

6η ημέρα 

Τετ.12 Αυγ. 2020 

Οδική διαδρομή για το πάρκο Coral pink dunes με τις μεγάλες αμμοθίνες  και για το  απόκοσμο 

Εθνικό  πάρκο Bryce Canyon με τις βράχινες βελόνες και τους περίεργους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Επίσκεψη και πεζοπορία και συνέχεια για την όμορφη κωμόπολη                                  SPRINGDALE                                                                                                                                                                                            

7η ημέρα 

Πεμ.13 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη του άγριου εθνικού πάρκου  Zion  με  τα εκπληκτικά τοπία. Πεζοπορίες, αναβάσεις και 

διαδρομές με λεωφορειάκια. Το μεσημέρι επίσκεψη της εγκαταλειμμένης κωμόπολης-φάντασμα 

Grafton  και  της πόλης των Μορμόνων  Saint George. Άφιξη στο Λας Βεγκας αργά το απόγευμα  LAS 

VEGAS                                                   

8η ημέρα  

Παρ. 14 Αυγ. 2020 

Ολοήμερη επίσκεψη οδικά και πεζοπορικά των κυριότερων αξιοθέατων της πόλης . Αργά το απόγευμα 

πτήση μέσω Σηάτλ (6 ώρες) για την  Αλάσκα. Άφιξη αργά το βράδυ στο   ANCHORAGE   

                         

B ΓΚΡΟΥΠ. Άφιξη το μεσημέρι από την Αθήνα στο Σηάτλ. Σύντομος γύρος της πόλης και επίσκεψη 

αξιοθέατων. Νωρίς το βράδυ πτήση για Ανκορεητζ (3,5 ώρες). Άφιξη αργά το βράδυ.   ANCHORAGE                                                           

 

 
 

 
 

 

9η ημέρα 

Σαβ. 15 Αυγ. 2020 

                                ΑΛΑΣΚΑ 
Πρωινή αναχώρηση όλοι μαζί για τον όμορφο καταυλισμό του, ανάμεσα σε κορυφές και παγετώνες. 

Διαδρομή με το τραμ μέχρι τον παγετώνα, ανάβαση της κορυφής Alyeska  1200 m. Συνέχεια  για την 

πανέμορφη κωμόπολη Seward, ανάμεσα σε φιορδ, βουνά και δίπλα στο εθνικό πάρκο Kenai. 

Επίσκεψη αξιοθέατων.                                                                                                                   SEWARD .                                                         

10η ημέρα 

Κυρ. 16 Αυγ. 2020 

Προαιρετική 6ωρη κρουαζιέρα στο καταπληκτικό εθνικό πάρκο Kenai Fjords ή επίσκεψη του 

εντυπωσιακού πολικού παγετώνα  Harding και πορεία σε αυτόν (6 ώρες). Επιστροφή στο Seward  και  

προαιρετική ανάβαση του  Mt Marathon  (920 μ.)  ή διάφορα σπορ.                                      SEWARD,  

11η ημέρα 

Δευτ. 17 Αυγ. 2020 

Πρωινή αναχώρηση για το μικρό λιμάνι Whittier  και επιβίβαση στο πλοίο για τον διάπλου του 

κόλπου  Prince William Sound με θέα  εντυπωσιακά βουνά, παγετώνες, δάση και άγρια θαλάσσια ζωή. 

Άφιξη στην κωμόπολη  Βαλντέζ το απόγευμα. Επίσκεψη των αξιοθέατων.                      VALDEZ  

12η ημέρα 

Τριτ. 18 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη στο παλιό Βαλντέζ και πεζοπορία. Εν συνεχεία διάσχιση της Αλάσκας από το Νότο προς 

Βορρά μέχρι σχεδόν τον πολικό κύκλο. Αλπικά τοπία, άγρια παγωμένα βουνά, απέραντες πεδιάδες , 

άγρια ζωή. Το βράδυ άφιξη στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας στο  Φαιρμπανκς 

                                                                                                                                                      FAIRBANKS  

13η ημέρα 

Τετ. 19 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη των αξιοθέατων του Φαιρμπανκς, βόλτα σε παραδοσιακό ποταμόπλοιο στον ποταμό  Chena  

παραπόταμο του Yukon, επίσκεψη του παραδοσιακού χωριού και του χρυσωρυχείου. Αργά το 

απόγευμα αναχώρηση για το εθνικό πάρκο  Denali όπου δεσπόζει το ψηλότερο όρος της Βόρειας 

Αμερικής το Mc Kinley (6183 m).  Άφιξη στο γραφικό χωριό κοντά στην είσοδο                  DENALI                                                                                                                                                

14η ημέρα 

Πεμ. 20 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη του εθνικού πάρκου με τα εκπληκτικά πολικά τοπία. Λίμνες, ποτάμια, εντυπωσιακές 

κορυφές και παγετώνες, άγρια ζώα των πόλων. Προαιρετική ανάβαση κορυφής 5700  ft. Το απόγευμα 

αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη   Talkeetna. Επίσκεψη και συνέχεια για Ανκορεητζ. Άφιξη το 

βράδυ.                                                                                                                                     ANCHORAGE 



15η ημέρα 

Παρ. 21 Αυγ. 2020 

Επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της όμορφης και ιστορικής πόλης Ανκορεητζ,  του Μουσείου, 

του Κέντρου πολιτιστικής κληρονομιάς, του ζωολογικού κήπου και προαιρετική ανάβαση σε κορυφή 

1200 μ. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για τις πτήσεις. 

 

ΓΚΡΟΥΠ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στην ΑΘΗΝΑ :   Πτήση για Σηατλ, άφιξη αργά το βράδυ.                ΣΗΑΤΛ 

ΓΚΡΟΥΠ ΧΑΒΑΗΣ : Πτήση 6 ωρών κατευθείαν για Χονολουλου. Άφιξη το επόμενο πρωί.    ΠΤΗΣΗ 

ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ : Αργά το βράδυ πτήση για Σαν Φρανσίσκο.  

                                                  Άφιξη το επόμενο πρωί.                                                                    ΠΤΗΣΗ 

16η ημέρα 

Σαβ. 22 Αυγ. 2020 

ΓΚΡΟΥΠ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : Γύρος του Σηάτλ και επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων. Το 

απόγευμα πτήση για Αθήνα μέσω Φρανκφούρτης. Άφιξη το βράδυ της επόμενης ημέρας Κυριακής 23 

Αυγούστου.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16η ημέρα 

Σαβ. 22 Αυγ. 2020  

                                  

 

                             ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
Άφιξη το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο και αναχώρηση για το Νότο. Διάσχιση του Σαν Χοσέ και της 

Σίλικον Βάλλεϋ και επίσκεψη της γραφικής πόλης Μonterrey με τη Μεξικάνικη αρχιτεκτονική. 

Συνέχεια στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο Big Sur πάνω από τις βραχώδεις ακτές. Επίσκεψη και 

πεζοπορία στο πολιτειακό πάρκο Pfeiffer και άφιξη το βράδυ στην όμορφη ισπανικού ρυθμού πόλη 

                                                                                                                                        SAN LUIS OBISPO  
17η ημέρα 

Κυρ. 23 Αυγ. 2020 

 Επίσκεψη των αμμοθινών και της ακτής της Καλιφόρνιας. Συνέχεια για την όμορφη πόλη Santa 

Barbara   και μετά στο διάσημο  Malibu . Άφιξη το απόγευμα στο                                LOS ANGELES 

 

18η ημ. Δευτ. 24 Αυγ. 2020.      Ολοήμερη επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων του Λος Άντζελες  . Αργά το απόγευμα  
                                                       αναχώρηση για την ανατολική Σιέρρα και την ορεινή πόλη                                 LONE PINE 

 

 19η ημ. Τρίτη 26 Αυγ 2020       Επιλογή  α) Ολοήμερη εκδρομή στη Death Valley  και τους περίεργους γεωλογικούς  

                                                      σχηματισμούς   ή β) Πεζοπορία και ανάβαση του  Mt Whittney  (4421 μ.) ψηλότερης κορυφής 

                                                      των Η.Π.Α  εκτός Αλάσκας .                                                                                    LONE PINE 

 

 20η ημ. Τετ. 27 Αυγ. 2020          Διάσχιση της Ανατολικής Σιέρρα. Επίσκεψη του σεληνιακού τοπίου της λίμνης Μονο, των  

                                                       ηφαιστειακών κρατήρων και σχισμών λάβας, της πόλης –φάντασμα των χρυσοθήρων Bodie 

                                                       και περνώντας την οροσειρά Σιέρρα Νεβάδα, άφιξη το βράδυ στο εθνικό πάρκο  YOSEMITE 

 

 21η ημέρα  Πεμ. 28 Αυγ.2020     Πεζοπορίες  και οδικές διαδρομές στο καταπληκτικό  εθνικό πάρκο. El Capitan, Half  Dome, 

                                                       Cathedral ,Yosemite Falls. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για την πόλη μουσείο    SONORA 

 

 22η ημ.  Παρ. 29 Αυγ. 2020         Επίσκεψη  των μικρών πόλεων των χρυσοθήρων Σονορα και Κολούμπια, πόλεις –μουσεία της  

                                                       Παλιάς εποχής. Συνέχεια για τη πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας Σακραμέντο με τα μνημεία της 

                                                       και άφιξη το απόγευμα στο Σαν Φρανσίσκο                                      SAN FRANCISCO 

 

 23η ημ. Σαβ. 29 Αυγ. 2020          Γύρος του Σαν Φρανσίσκο, μιας υπέροχης πόλης κτισμένης σε ιδανική θέση. Επίσκεψη του 

                                                        κέντρου και των αξιοθέατων , των γεφυρών και των γραφικών γειτονιών. Επίσκεψη των  

                                                       απέναντι περιοχών Οκλαντ και Μπέρκλεϋ.  Το βράδυ πτήση αναχώρησης. Άφιξη στην Αθήνα 

                                                        μέσω Φρανκφούρτης  την επόμενη μέρα Κυριακή 30 Αυγούστου το βράδυ    

 



              
                                     

                
 

 

ΧΑΒΑΗ 
  16η ημέρα Σαβ. 22 Αυγ. 2020      Πρωινή άφιξη στη Χονολουλου. Γύρος της πόλης, της εξωτικής παραλίας Waikiki και 

                                                        προαιρετική ανάβαση στο  Diamond Head.                                                   HONOLULU 

  

  17η ημέρα Κυρ. 23 Αυγ. 2020     Ολοήμερος γύρος του νησιού, του παρατηρητήριου Nuuanu Pali, του ναού Byodo -in,των    

                                                         καταρραχτών Waimea , του Pearl Harbor .                                                  HONOLULU 

 

  18η ημέρα Δευτ. 24 Αυγ. 2020    Νωρίς το πρωί πτήση για το δυτικότερο και πιο άγριο νησί, το  Kauai . Άφιξη στη 

                                                        πρωτεύουσα  Lihue και προαιρετική βόλτα με σκάφος στην άγρια βορεινή ακτή του νησιού 

                                                        Na Pale.  Μικρή πεζοπορία                                                                                LIHUE 

 

   19η ημέρα Τρ. 25 Αυγ. 2020       Oλοήμερος γύρος του πιο άγριου και εντυπωσιακού νησιού. Επίσκεψη και πορεια στο 

                                                         Φαραγγι Waimea , το Γκραν Κανυον της Χαβαης , το εθνικο παρκο Koke ,και το ελος 

                                                         Alakai                                                                                                                 LIHUE 

 

   20η ημέρα Τετ. 26 Αυγ. 2020      Πρωινή για το μεγαλύτερο νησί της Χαβάης , από όπου πήρε και το όνομα όλο το νησιώτικο  

                                                        σύμπλεγμα με δύο από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Άφιξη στη δυτική ακτή στη 

                                                        Kailua. Επίσκεψη και γύρος του πιο εντυπωσιακού εθνικού πάρκου των ΗΠΑ του εθνικού 

                                                        Πάρκου των ηφαιστείων  Kilauea.Πορεία στη καλντέρα του ηφαιστείου  και μετά το δρόμο  

                                                        της Αλυσίδας των ηφαιστείων ως την ακτά                                                         KAILUA 

 

   21 η ημέρα Πεμ. 27 Αυγ. 2020   Ολοήμερος γύρος του μεγάλου νησιού και προαιρετικά ανάβαση της ψηλότερης κορυφής 

                                                         του Μαουνα Κεα 4200 μ. περίπου. Επίσκεψη και πορεία στους καταρράχτες Akaka και στη  

                                                         τροπική εξωτική κοιλάδα Waipio                                                                         KAILUA 

 

   22η ημέρα Παρ. 28 Αυγ. 2020    Επίσκεψη των αξιοθέατων και της ακτής όπου πέθανε ο κάπταιν Κουκ και του εθνικού 

                                                         ιστορικού πάρκου Puuhonua o Honaunau ή προαιρετικές πρωινές δραστηριότητες.Το 

                                                         μεσημέρι πτήση 6 ωρών για το Σηάτλ . Άφιξη  αργά το βράδυ στο                 SEATTLE 

 

   23 η ημέρα Σαβ. 29 Αυγ. 2020     Γύρος και επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων του Σηάτλ. Το απόγευμα πτήση  

                                                           επιστροφής στην Αθήνα μέσω Φρανκφούρτης. Άφιξη την επόμενη ημέρα Κυριακή 30  

                                                           Αυγούστου το βράδυ. 

 

 

 

 

 



 

Σημείωση: Εξαιτίας είτε βελτίωσης του προγράμματος πριν την αναχώρηση είτε απρόσμενων καταστάσεων 
κατά το ταξίδι, ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στο πρόγραμμα κατά την κρίση των αρχηγών.     
 

 

                 
 

 
 

 


