ΑΡΙΖΟΝΑ-ΑΛΑΣΚΑ- ΧΑΒΑΗ
18 – 25 ημέρες
Από Παρ. 5 Αυγ. έως Κυρ 4 Σεπ.
Γκραν Κάνυον-Κολοράντο-Μόνιουμεντ Βάλλευ-Λας ΒέγκαςΕθνικά πάρκα Γιούτα - Μακ Κίνλεϋ-Φιόρδ Αλάσκας-Ανκορέητζ–
Φαιρμπάνκς - Περλ Χάρμπορ - Ηφαίστεια Χαβάης-Χονολουλούνησιά Καουαϊ-Οάχου-Μάουι-Μεγάλη Χαβάη - Εθνικά Πάρκα
Για φέτος το καλοκαίρι ο ΕΟΣ Αθηνών σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο TREKKING HELLAS, εξορμά
σε τρεις από τις ωραιότερες περιοχές της Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αριζόνα-Γιούτα, στην Αλάσκα και στα νησιά
της Χαβάης σε ένα μοναδικό ταξίδι εξερευνήσεων, πεζοπορίας και τουρισμού. Θα ανέβουμε σε 3 κορυφές (μία στη
Χαβάη ύψους 4200 μ., μία στην Αριζόνα ύψους 3800 μ. και μία στην Αλάσκα ύψους 2000 μ.) και θα κάνουμε
πεζοπορία στο Γκραν Κάνυον, στα Βραχώδη Όρη και στα εντυπωσιακά εθνικά πάρκα Μπράης, Ζάηον, Ντενάλι,
Κεναϊ φιόρδς, Κόκεε και στο Πάρκο ηφαιστείων Χαβάης με μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα, πετρώματα και
εκπληκτικά τοπία. Στην Αριζόνα σε στενά φαράγγια, σε Ινδιάνικες περιοχές των Νάβαχο και στο Μόνιουμεντ
Βάλλεϋ. Στη Χαβάη σε κρατήρες ηφαιστείων, σε τροπικά φαράγγια, σε καταρράχτες και στις απότομες ακτές της
στη Χαβάη. Τέλος στην Αλάσκα σε πολικά βουνά, σε παγετώνες και φιόρδ και σε αλπικές λίμνες. Θα επισκεφθούμε
τις μεγαλουπόλεις Λας Βέγκας, Λος Άντζελες, Σηάτλ και Χονολουλού και τις όμορφες μικρές πόλεις Άνκορεητζ,
Φαίρμπανκς και Βαλντέζ στην Αλάσκα, Πέητζ, Φλάγκσταφ και Κάναμπ στην Αριζόνα-Γιούτα και Κόνα, Λίχουε και
Καχουλούι στη Χαβάη.

Επίσης στην Αριζόνα όμορφα μικρά χωριά του Φαρ Ουέστ, αρχαίους οικισμούς των Ινδιάνων Νάβαχο, τον ποταμό
Κολοράντο και τη λίμνη Πάουελ. Στη Χαβάη θα επισκεφθούμε τέσσερα νησιά, το ηφαίστειο Κιλεάουεα, ένα από τα
πιο ενεργά στον κόσμο, τις πανέμορφες παραλίες του Οάχου, τα άγρια φαράγγια με την πλούσια τροπική βλάστηση
και χλωρίδα-πανίδων νησιών Μαούι και Καουάι. Στην Αλάσκα τα εθνικά πάρκα Ντενάλι (Μακ Κίνλεϋ) και Κενάη,
παγετώνες και μικρές γραφικές κωμοπόλεις και οδικά τα απέραντα πολικά τοπία με τους μακρινούς ορίζοντες.
Με σκάφη θα περιπλεύσουμε την ακτή του νησιού της Χαβάης και στην Αλάσκα τα φιόρδ και προαιρετικά διαδρομές
με το πολικό εξπρές, με ποταμόπλοιο ή πτήσεις με ελικόπτερο - αεροπλανάκι. Και βέβαια θα θαυμάσουμε την
πλούσια χλωρίδα και άγρια ζωή της περιοχής με μοναδικά ζώα και φυτά καλύπτοντας 3 κλιματικές ζώνες, της
ερήμου, των πολικών περιοχών και των τροπικών. Τέλος θα γνωρίσουμε τους φιλικούς κατοίκους της χώρας αυτής και
τις διαφορετικές εθνότητες (αυτόχθονες της Αλάσκας, Χαβανέζους, Ινδιάνους κλπ) με τις παραδόσεις, τους χορούς
και την πλούσια κουζίνα τους. Θα μετακινηθούμε άνετα με αεροπλάνα και σύγχρονα πολυτελή πούλμαν.
Τις περισσότερες μέρες θα μπορεί κανείς να επιλέξει τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει, ορειβασία, πεζοπορία η τουρισμό
και να πλαισιώσει την αντίστοιχη ομάδα.
Θα υπάρχει το πρόγραμμα των 18 ημερών (11 εργάσιμες) με τρεις επιλογές :
Α ) 1η και 2η εβδομάδα (Αριζόνα-Χαβάη) από 5 έως 21 Αυγ. ή
Β) 2η και 3η εβδομάδα (Χαβάη-Αλάσκα) από 12 εως 28 Αυγ. ή
Γ) 3η και 4η εβδομάδα (Αλάσκα-Αριζόνα) από 19 Αυγ. έως 4 Σεπτ.
Και βέβαια όσοι θέλουν το πλήρες πρόγραμμα 25 ημερών (16 εργάσιμες ημέρες) Αριζόνα-Αλάσκα-Χαβάη με
2 επιλογές :

1) Αριζόνα-Χαβάη-Αλάσκα από 5 έως 28 Αυγούστου
2) Χαβάη-Αλάσκα-Αριζόνα από 12 Αυγ. έως 4 Σεπτ.
Η τιμή ανάλογα με τις επιλογές θα κυμανθεί από 3200 - 4500 € και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος Απριλίου.
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ : Πέμπτη 31 Μαρτίου 7 μ.μ. στα γραφεία του ΕΟΣ Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΤΕ
ΧΩΡΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ

18 ή 25 ημέρες
ΑΡΙΖΟΝΑ( 8 ημ.), ΧΑΒΑΗ (8 ημ.), ΑΛΑΣΚΑ( 8 ημ.)
Αθήνα--Λας Βέγκας ή Λος Άντζελες η Ανκορέητζ και επιστροφή Λος
Άντζελες ή Ανκορέητζ ή Λας Βέγκας--Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 5 η 6 εσωτερικές πτήσεις
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν και με πλοιάριο στα φιόρδ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Σε ξενοδοχεία και ξενώνες( lodge) 3*** σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
ΚΟΣΤΟΣ (υπολογιζόμενο)

3200 € ΑΛΑΣΚΑ-ΑΡΙΖΟΝΑ (18 ημέρες) .
3500 € ΑΡΙΖΟΝΑ-ΧΑΒΑΗ (18 ημέρες)
3800 € ΧΑΒΑΗ—ΑΛΑΣΚΑ (18 ημέρες)
4500 € το πρόγραμμα ΑΡΙΖΟΝΑ-ΧΑΒΑΗ-ΑΛΑΣΚΑ (25 ημέρες )
4600 € το πρόγραμμα ΧΑΒΑΗ-ΑΛΑΣΚΑ-ΑΡΙΖΟΝΑ (25 ημέρες)
Οι τιμές θα οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως μετ’ επιστροφής, φόρους
αεροδρομίων, όλες τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*** σε δίκλινα
δωμάτια με πρωινό, όλες τις μεταφορές με πούλμαν, βαν και πλοιάρια,
τις μεταφορές για τις αναβάσεις των βουνών, οδηγούς βουνού όπου
χρειαστεί, ξεναγήσεις, ταξιδιωτική ασφάλιση, φιλοδωρήματα, χάρτες και
έντυπα και δυο αρχηγούς-συνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών.
Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία, ιστορικούς χώρους και εθνικά
πάρκα, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες επιλογής (extreme sports,
βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία, τελεφερίκ, τουρ με τζηπ, κλπ), διαφορά
μονόκλινου, προσωπικά έξοδα, έξοδα βίζας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ταξιδιωτικό γραφείο ΤΡΕΚΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ.

Ελάχιστος 30 άτομα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών, Λέκκα 23-25, 1ος όροφος, 5-8 μ.μ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

τηλ 210-3212355. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που εξασφαλίζεται με
τη πληρωμή προκαταβολής .Η πρώτη δόση είναι 1000 € μέχρι τις αρχές
Απριλίου και το υπόλοιπο ποσό σε 2 δόσεις ακόμη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ

Θα γίνουν 3 ενημερωτικές συναντήσεις για καλύτερη πληροφόρηση και

τη γνωριμία των ταξιδιωτών.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαρτίου
στις 7.00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου.
Το πρόγραμμα και γενικές πληροφορίες θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
συλλόγου www.eosathinon.gr
Επίσης όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα ενημερώνονται τακτικά με e-mail για
ότι νεώτερο προκύψει.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει εντός του 2022.
Επίσης χρειάζεται βίζα (ΕSΤΑ) που βγαίνει ψηφιακά και εύκολα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του ΕΟΣ Αθηνών, ή
άλλου συλλόγου μέλους της Ομοσπονδίας ή να γίνει μέλος. Για να γίνετε
μέλη απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θα γίνουν 4 προαιρετικές αναβάσεις ημερήσιας διάρκειας σε κορυφές των
4200 μ. και 3020 μ. στη Χαβάη, 1200 μ. στην Αλάσκα και 3800 μ. στην
Αριζόνα.

