ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΖΟΝΑ –ΓΙΟΥΤΑ
1η ημέρα
Πεμ.4 Αυγ.2022
2η ημέρα
Παρ. 5 Αυγ. 2022
3η ημέρα
Σαβ. 6 Αυγ. 2022
4η ημέρα
Κυρ. 7 Αυγ. 2022
5η ημέρα
Δευτ. 8 Αυγ. 2022
6η ημέρα
Τρ. 9 Αυγ.2022
7η ημέρα
Τετ. 10 Αυγ. 2022
8η ημέρα
Πεμ. 11 Αυγ. 2022
Παρ 12 Αυγ 2022

Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα και μέσω ενδιαμέσου σταθμού άφιξη στο Λας Βέγκας το μεσημέρι μετά
από πτήση 3+11 ωρών . Πεζοπορική επίσκεψη αξιοθέατων.
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη των Μορμόνων, Saint George. Συνέχεια για την εγκαταλειμμένη
κωμόπολη-φάντασμα Grafton και το μεσημέρι επίσκεψη του διάσημου εθνικού πάρκου Zion με τα
εκπληκτικά τοπία. Πεζοπορίες και αναβάσεις.
ΣΠΡΙΝΓΚΝΤΕΗΛ
Πρωινή αναχώρηση για το απόκοσμο Εθνικό πάρκο Bryce Canyon με τις βράχινες βελόνες και τους
περίεργους γεωλογικούς σχηματισμούς. Επίσκεψη και πεζοπορία και επιστροφή στην όμορφη κωμόπολη
ΣΠΡΙΝΓΚΝΤΕΗΛ
Πρωινή αναχώρηση για τις αμμοθίνες του πολιτειακού πάρκου Coral Dunes και μετά για τη Βόρεια πλευρά
North Rim του διάσημου Grand Canyon. Πεζοπορίες κατα μήκος του φαραγγιού και μικρή κατάβασηανάβαση. Ηλιοβασίλεμα στο Βόρειο Χείλος.
ΒΟΡΕΙΟ ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΥΟΝ
Πρωινή αναχώρηση για φράγμα του ποταμού Κολοράντο και την απόκοσμη λίμνη Πάουελ στη μέση της
ερήμου. Επίσκεψη του φράγματος και κρουαζιέρα με σκάφος στα εντυπωσιακά γεωλογικά φαινόμενα της
λίμνης. Προαιρετική διάσχιση του φαραγγιού σχισμής Αντιλόπ (Antelope Slot Canyon) και επίσκεψη του
εκπληκτικού μαιάνδρου του ποταμού ( Horseshoε Bend). Άφιξη το βράδυ στην
ΚΑΓΕΝΤΑ
Ολοήμερη εκδρομή στο σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο των ΗΠΑ , τη Μέσα Βέρδε , ερείπια χωριών και
κατοικιών περίπου 1000 χρόνων των Ινδιάνων της χαμένης φυλής Ανασάζι, Πεζοπορία και αναβάσεις.
Συνέχεια για τα θρυλικά τοπία του Monument Valley (Εθνικό πάρκο και μνημείο της Ουνέσκο),
χαρακτηριστικά της Άγριας Δύσης. Ηλιοβασίλεμα και επιστροφή στην
ΚΑΓΙΕΝΤΑ
Πρωινή αναχώρηση για τη Νότια πλευρά (πιο τουριστική) του Γκραν Κάνυον. Οδική διαδρομή δίπλα στο
φαράγγι με στάσεις σε σημεία εκπληκτικής θέας. Προαιρετική κατάβαση –ανάβαση 6 ωρών στο φαράγγι
και πορεία σε μονοπάτια στο χείλος του Γκραν Κάνυον και στις θέσεις παρατηρητήρια.
ΤΟΥΣΑΓΙΑΝ
Πρωινή αναχώρηση για το Λας Βέγκας. Οδική διαδρομή στα εντυπωσιακά ερημικά τοπία της Αριζόνα και
της περιοχής των Νάβαχο. Επίσκεψη του φράγματος Χούβερ του ποταμού Κολοράντο και άφιξη το
απόγευμα στο Λας Βεγκας. Γύρος της πόλης και επίσκεψη αξιοθέατων.
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
Πρωινή πτήση 6 ωρών για Χαβάη και συνάντηση εκεί με το 2ο γκρουπ

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.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

AΛΑΣΚΑ
1η ημέρα
Σαβ. 20 Αυγ. 2022
2η ημέρα
Κυρ. 21 Αυγ. 2022
3η ημέρα
Δευτ. 22 Αυγ. 2022
4η ημέρα
Τρ. 23 Αυγ. 2022
5η ημέρα

Άφιξη στο Άνκορεητζ νωρίς το πρωί και κατευθείαν αναχώρηση όλοι μαζί για το Girdwood και το όμορφο
χιονοδρομικό κέντρο Alyeska Resort, 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 φιόρδ, βουνά και δίπλα στο εθνικό πάρκο Kenai. Επίσκεψη των αξιοθέατων
SEWARD
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
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 στη
κωμόπολη Βαλντέζ το απόγευμα. Επίσκεψη των αξιοθέατων.
VALDEZ
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 Φαίρμπανκς
FAIRBANKS
Επίσκεψη των αξιοθέατων του Φαίρμπανκς, βόλτα με παραδοσιακό ποταμόπλοιο στον ποταμό Chena

Τετ. 24 Αυγ. 2022
6η ημέρα
Πεμ. 25 Αυγ. 2022

7η ημέρα
Παρ. 26 Αυγ. 2022
8η ημέρα
Σαβ. 27 Αυγ. 2022
9η ημέρα
Κυρ. 28 Αυγ. 2022

παραπόταμο του Yukon , επίσκεψη του παραδοσιακού χωριού και του χρυσωρυχείου.
FAIRBANKS
Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση για το εθνικό πάρκο Denali όπου δεσπόζει το ψηλότερο όρος της Βόρειας
Αμερικής το Mc Kinley (6183 m). Επίσκεψη του εθνικού πάρκου με τα εκπληκτικά πολικά τοπία. Λίμνες,
ποτάμια, εντυπωσιακές κορυφές και παγετώνες, άγρια ζώα των πόλων. Προαιρετική ανάβαση κορυφής
5700 ft. Στο απόγευμα αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη Talkeetna. Επίσκεψη και άφιξη αργά το βράδυ
στο
ANCHORAGE
Επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της όμορφης και ιστορικής πόλης, του Μουσείου, του κέντρου
πολιτιστικής κληρονομιάς, του ζωολογικού κήπου και προαιρετική ανάβαση σε κορυφή ή διάφορες
δραστηριότητες.
ANCHORAGE.
Ελεύθερο πρωινό για επίσκεψη των τελευταίων αξιοθέατων και το μεσημέρι πτήση αναχώρησης .
Η ομάδα που συνεχίζει το ταξίδι της για Αριζόνα-Γιούτα πρωινή πτήση μέσω Σηάτλ για Λας Βέγκας.
Άφιξη το μεσημέρι.
Άφιξη το πρωί στην Ευρώπη και το απόγευμα στην Αθήνα ΤΕΛΟΣ

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
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ΧΑΒΑΗ
1η ημέρα Πεμ. 11
Αυγ.2022
2η ημέρα Παρ. 12
Αυγ. 2022

3η ημέρα Σαβ. 13
Αυγ. 2022
4η ημέρα Κυρ. 14
Αυγ. 2022
5η ημέρα Δευτ. 15
Αυγ. 2022
6η ημέρα Τρ. 16
Αυγ. 2022
7η ημέρα Τετ. 17
Αυγ. 2022
8η ημέρα Πεμ. 18
Αυγ. 2022
9η ημέρα Παρ. 19
Aυγ. 2022

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Λος Άντζελες. Άφιξη το μεσημέρι (αργά το βράδυ ώρα Ελλάδας.
Σύντομη περιήγηση της πόλης
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Πρωινή πτήση για το μεγαλύτερο νησί της Χαβάης , από όπου πήρε και το όνομα όλο το νησιωτικό
σύμπλεγμα με δύο από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Άφιξη στη δυτική ακτή στην Kailua.
Επίσκεψη των αξιοθέατων της Καϊλουα , της ακτής όπου πέθανε ο κάπταιν Κουκ και του εθνικού ιστορικού
πάρκου Puuhonua o Honaunau ή προαιρετικές δραστηριότητες.
Επιστροφή στην
KAILUΑ
Ολοήμερος γύρος του μεγάλου νησιού και προαιρετική ανάβαση της ψηλότερης κορυφής του Μάουνα Κέα
4200 μ. Επίσκεψη και πορεία στους καταρράχτες Akaka και στη εξωτική κοιλάδα Waipio 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
ακτή. Επιστροφή στη Καϊλούα και αργά το απόγευμα πτήση για το διπλανό εντυπωσιακό νησί, το Maui.
LAHAINA
Ολοήμερος γύρος του νησιού. Επίσκεψη του εθνικού πάρκου Haleakala του κρατήρα του ηφαιστείου του
και προαιρετική ανάβαση της ψηλότερης κορυφής του νησιού της Puulaula (3057 μ.)
LAHAINA
Αργά το απόγευμα πτήση για το δυτικότερο και πιο άγριο νησί, το Kauai . Άφιξη στην πρωτεύουσα Lihue .
LIHUE
Oλοήμερος γύρος του πιο άγριου και εντυπωσιακού νησιού της Χαβάης. Επίσκεψη και πορεία στο φαράγγι
Waimea, το Γκραν Κάνυον της Χαβάης , στο εθνικό πάρκο Koke και στο έλος Alakai.
LIHUE
Οδική εξερεύνηση του νησιού και προαιρετική βόλτα με σκάφος στην άγρια βορεινή ακτή Na Pale. Μικρή
πεζοπορία. Το απόγευμα πτήση για τη Χονολουλού και την εξωτική παραλία Waikiki.
HONOLULU
Ολοήμερος γύρος του νησιού, του παρατηρητήριου Nuuanu Pali, του ναού Byodo -in,των ατάρραχτων
Waimea , του Pearl Harbor και προαιρετική ανάβαση στο Diamond Head. Aργά το βράδυ ολονύκτια πτήση
6 ωρών για Αλάσκα και άφιξη νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

