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 8 έως 12 ημέρες
από 1450€/άτομο

με όλους τους φόρους!
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3 Γνωρίστε τη COMPASS!



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, η COMPASS εξειδικεύεται
στα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα στελέχη μας
είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες
τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και επαγγελματικά.

Ζητήστε μας προσφορά για τις Δυτικές ΗΠΑ και
επωφεληθείτε από την ποιότητα και την εγγύηση
καλύτερης τιμής της COMPASS!

t. +30 2310 818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε τη COMPASS!
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Εισαγωγή
Ένα ταξίδι στις ΗΠΑ σημαίνει να ζεις το
ταξιδιωτικό όνειρο. Ανακαλύψτε μερικές από τις
πιο φημισμένες μεγαλουπόλεις και κάποια από τα
σημαντικότερα μνημεία παγκοσμίως ταξιδεύοντας
στην Δυτικά Ακτή των ΗΠΑ! 

Επισκεφθείτε το μοναδικό San Fransisco, την πιο
όμορφη και ρομαντική πόλη της δυτικής ακτής
των ΗΠΑ. Στο San Fransisco θα έχετε τη
δυνατότητα να θαυμάσετε την υπέροχη θέα από
την περίφημη Golden Gate Bridge, να επισκεφθείτε
τις διαβόητες φυλακές του Alcatraz καθώς και να
δείτε από κοντά τη Napa Valley, την κοιλάδα όπου
παράγονται μερικά από τα κορυφαία κρασιά
παγκοσμίως, αλλά και τη Silicon Valley όπου
εδρεύουν παγκόσμιοι κολοσσοί της τεχνολογίας!

Στη συνέχεια, επισκεφθείτε το Los Angeles, την
"πόλη των Αγγέλων" και έδρα του Χόλιγουντ. Το
Los Angeles είναι μια πόλη με έντονες εναλλαγές
από τους πλούσιους λόφους με τις πανάκριβες
βίλες και τις μεγάλες λεωφόρους, τα πολυτελή
καταστήματα αλλά και τις διάσημες παραλίες! Η
πρωτεύουσα του κινηματογράφου αποτελεί  πόλο
έλξης για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο που
θέλουν να δουν τα Universal Studios αλλά και τη
Hollywood Boulevard! 

Οι Δυτικές ΗΠΑ, ωστόσο, είναι ο ιδανικός
προορισμός για ένα road trip και η COMPASS, με
την πολυετή εμπειρία της σε ταξίδια στις ΗΠΑ, σας
προτείνει road trips που θα σας μείνουν
πραγματικά αξέχαστα! Las Vegas, Grant Canyon και
Big Sur είναι μερικά μόνο από τα μέρη που αξίζει
να επισκεφθείτε οδικώς. 



San Fransisco
1η Μέρα
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Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σαν
Φρανσίσκο, την πανέμορφη και πιο φιλελεύθερη
πόλη των ΗΠΑ, που είναι χτισμένη σε 40 λόφους.

2η Μέρα
Ξεναγηθείτε στην πόλη και στα περίχωρα του
κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Επισκεφθείτε την
κεντρική πλατεία Union Square, το Δημαρχείο που
μοιάζει με το Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον, την
Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Όπερα, την
περίφημη και πολύχρωμη Τσάινα Τάουν, και το
twinpeaks – τις δίδυμες κορυφές απ’ όπου θα
απολαύσετε μια πανοραμική θέα της πόλης. Στη
συνέχεια διασχίστε τη μεγαλειώδη Golden Gate –
τη γέφυρα μήκους 1.272 μέτρων που συνδέει το
Σαν Φρανσίσκο με τη βορεινή κομητεία Marin. 

3η Μέρα
Μετά την εξερεύνηση της πανέμορφης πόλης του
San Fransisco, είναι η ώρα των εκδρομών.
Ξεκινήστε με μια βόλτα στη Silicon Valley, το
κέντρο της τεχνολογίας, την κοιλάδα όπου
εδρεύουν κάποιες απο τις μεγαλύτερες εταιρίες
του κόσμου, και συνεχίστε με μια εκδρομή στη
Napa Valley όπου βρίσκονται μερικά απο τα
μεγαλύτερα οινοποιεία παγκοσμίως! Μπορείτε να
επισκεφθείτε μερικά απο αυτά και να δοκιμάσετε
τοπικά κρασιά που θα σας ενθουσιάσουν! 

4η Μέρα
Εκδρομών συνέχεια, με μια επίσκεψη στο
Yosemite National Park. Φωλιασμένο στα βουνά
της Καλιφόρνια, το Yosemite National Park
φημίζεται για τις βουνοπλαγιές από γρανίτη και
τους καταρράκτες του. Κάντε νωρίς τα σχέδιά
σας, καθώς για πολλές εμβληματικές πεζοπορίες
χρειάζεται να έχετε άδεια.



Los Angeles
5η Μέρα
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Μετά απο μια σύντομη πτήση θα αφήσουμε το San
Franscisco για το μαγευτικό Los Angeles. Μόλις
τακτοποιηθείτε στο ξενοδοχείο, έχετε την
ευκαιρία για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης όπου
θα δείτε το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, την
Αστυνομία και την Union Square. Προχωρώντας θα
φτάσετε στη Rodeo Drive, όπου θα βρείτε
πολυτελή καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο,
έτοιμα να υποδεχθούν την επώνυμη και
ευκατάστατη πελατεία τους.

6η Μέρα

7η Μέρα
Δε γίνεται να είστε στο Los Angeles και να μην
επισκεφθείτε τη Santa Monica και το Malibu!
Απολαύστε τον καφέ ή το φαγητό σας συντροφιά
με τη μοναδική θέα στον Ειρηνικό ! Στην
επιστροφή  επισκεφθείτε το Beverly Hills και
φυσικά τη λεωφόρο των αστέρων, Hollywood
Boulevard!  

Ξεκινήστε τη μέρα σας με τα Universal Studios του
Hollywood που καταλαμβάνουν μια ολόκληρη
"πόλη" σε έκταση. Περιπλανηθείτε στον χώρο των
στούντιο, που λειτουργούν από τη δεκαετία του
’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά αμέτρητες ταινίες.
Φυσικά θα δείτε και τη φημισμένη πινακίδα
Hollywood στο λόφο! 

8η Μέρα
Μετά απο μια σύντομη βόλτα για τα τελευταία
ψώνια, είναι η ώρα για το ταξίδι της επιστροφής!



1.Αν είστε fan των road trips, οι Δυτικές ΗΠΑ είναι ο κατάλληλος προορισμός για εσάς!
Ξεκινήστε απο το San Franscisco, είτε με αυτοκίνητο είτε με λεωφορείο, με προορισμό το Los
Angeles και απολαύστε τη φανταστική διαδρομή. Διανυκτερεύστε στο Big Sur ή στο San Luis
Obisbo!

2.Είναι αδύνατον να είστε στις Δυτικές ΗΠΑ και να μην επισκεφθείτε το Las Vegas, την
παγκόσμια Μέκκα του τζόγου και των shows! Με λεωφορείο, τραίνο ή αυτοκίνητο, αξίζει να
επισκεφθείτε την πόλη στην καρδιά της ερήμου που έχει φτιαχτεί με ένα κύριο σκοπό, τη
διασκέδαση και τον τζόγο. Μείνετε σε ένα απο τα διεθνούς φήμης ξενοδοχεία-καζίνο!

3.Ένα απο τα εντυπωσιακότερα αξιοθέατα στον κόσμο, το Grand Canyon, απέχει λιγότερο από 1
ώρα απο το Los Angeles. Μια βόλτα με ελικόπτερο αξίζει! 

4.Μια εκδρομή στο San Diego, την νοτιότερη πόλη της Καλιφόρνια, κοντά στα μεξικάνικα σύνορα
είναι μια επιλογή που συστήνουμε ανεπιφύλακτα! Ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους
ζωολογικού κήπους του κόσμου βρίσκεται στο San Diego, ενώ το χρώμα της πόλης που
ακροβατεί ανάμεσα σε Βόρεια και Κεντρική Αμερική είναι απο μόνο του αξιοθέατο.
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West Coast
Travel Extensions



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Διεκπεραίωση αίτησης άδειας εισόδου ESTA
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

USA Services by COMPASS
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Ενοικίαση αυτοκινήτου για μετακινήσεις στο Los
Angeles
Ενοικίαση αυτοκινήτου για road trip απο το San
Francisco προς το Los Angeles
Εκδρομή στη Napa Valley
Εκδρομή στο Yosemite National Park
Εκδρομή στο Grand Canyon
Υπερπτήση με ελικόπτερο στο Gran Canyon
Εκδρομή στο Las Vegas
Εκδρομή στο San Diego
Είσοδος στα Universal Studios
Διανυκτέρευση  στο Big Sur
Διανυκτέρευση στο San Luis Obisbo
Διανυκτέρευση στο Las Vegas

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες



Important Notes
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε απο Αθήνα είτε
απο Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για San Fransisco είναι: Turkish Airlines,
Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Emirates κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο γίνονται
με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών οχημάτων.

Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε
περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία, φόροι αεροδρομίων και ο
τουριστικός οδηγός by COMPASS!

Προσφορά: Ταξίδι στις Δυτικές ΗΠΑ για επτά (7)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €1450/άτομο!

 

Σημαντικές Πληροφορίες
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COMPASS | We design memories

West Coast by COMPASS!
The USA Experts!

www.compassteam.gr

http://www.compassteam.gr/

