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Νέα Υόρκη
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Travel Tips by COMPASS - The USA
Experts

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 13 και πλέον 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 Νέα Υόρκη και επωφεληθείτε
από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS!
t. +30 2310 818111
e. info@compasstravel.gr
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Εισαγωγή
Η Νέα Υόρκη είναι διαφορετική από οποιαδήποτε
πόλη έχετε επισκεφθεί ή πρόκειται να
επισκεφθείτε. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ έχει
μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα που αξίζει να
γνωρίσετε και σίγουρα θα λατρέψετε!
Σύγχρονη και γραφική, κοσμοπολίτικη και
συντηρητική, χαοτική και οργανωμένη. Οι
αντιθέσεις της συνυπάρχουν σε κάθε γωνιά της
πόλης, γεγονός που σε αφήνει με το στόμα
ανοιχτό.
Είναι ένας προορισμός που πρέπει κάποιος να
επισκεφτεί οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή του!
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Πέντε λόγοι για να
επισκεφθείτε τη Νέα Υόρκη!
1.Είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ… το κέντρο του κόσμου.. Θα συναντήσετε ανθρώπους από
όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου!
2.Τα έχει όλα! Γεύση, μουσική, πολιτισμό. Τα φώτα, οι ουρανοξύστες και η διαρκής κίνηση είναι
το κάτι άλλο..
3.Εκεί θα βρείτε την πιο φημισμένη πλατεία του κόσμου, την Times Square. Τις ώρες αιχμής για
να τη διασχίσετε αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη περιπέτεια.
4.Γιατί πρέπει να δείτε από κοντά το Άγαλμα της Ελευθερίας..
5.Ευκαιρία να γεμίσετε βαλίτσες! Περπατήστε στην 5η λεωφόρο με τα εντυπωσιακά
πολυκαταστήματα και τους διάσημους οίκους μόδας και επισκεφθείτε το εκπτωτικό χωριό έξω
από το Μανχάταν..
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Αξιοθέατα
FIFTH AVENUE
Η διασημότερη και πιο πολυσύχναστη λεωφόρος
της Νέας Υόρκης, έχει ανακηρυχθεί "Ο πιο
ακριβός δρόμος του κόσμου", αφού φιλοξενεί
πολυτελή και επώνυμα καταστήματα.
STATUE OF LIBERTY
Το κολοσσιαίο αυτό άγαλμα, είναι ένα από τα πιο
αναγνωρίσιμα σύμβολα του κόσμου, το σύμβολο
της ελευθερίας και του αμερικανικού ονείρου.
TIMES SQUARE AND BROADWAY
Η Times Square είναι ένα κομβικό σημείο στην
καρδιά
του
Μανχάταν
και
αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα του αμερικανικού
καταναλωτισμού, με τεράστιες οθόνες από την
Coca Cola, τα McDonalds, κ.ά., που μετατρέπουν
την νύχτα σε μέρα.
ONE WORLD OBSERVATORY
Ο μεγαλύτερος σε ύψος ουρανοξύστης του
Μανχάταν. Για να ανεβείτε στους πάνω ορόφους
και να θαυμάσετε την θέα από ψηλά, πρέπει να
έχετε εισιτήριο. Μπορείτε να ανεβείτε στον
όροφο νούμερο 102 σε μόλις 47 δευτερόλεπτα.
Όσο το ασανσέρ ανεβαίνει παρακολουθείτε ένα
time lapse της ιστορίας της Νέας Υόρκης από το
μηδέν μέχρι σήμερα.
EMPIRE STATE BUILDING
Ένας από τους υψηλότερους ουρανοξύστες στον
κόσμο και ο υψηλότερος στη Νέα Υόρκη, είναι το
διασημότερο κτίριο της πόλης. Το κτίριο
διαθέτει ένα από τα δημοφιλέστερα εξωτερικά
παρατηρητήρια θέας σε όλο τον κόσμο, καθώς
εκατομμύρια άνθρωποι το επισκέπτονται κάθε
χρόνο.

COMPASS | WE DESIGN MEMORIES 6

Αξιοθέατα
TOP OF THE ROCK
Με την ονομασία αυτή είναι γνωστό το
παρατηρητήριο του Rockfeller Center στον 67ο
όροφό του. Και εδώ θα θαυμάσεις και θα
φωτογραφίσεις τη Νέα Υόρκη από ψηλά, και
μάλιστα θα έχεις καλύτερη θέα προς το Central
Park.
CENTRAL PARK
Το Central Park βρίσκεται στην καρδιά του
Μανχάταν και έχει έκταση 8.043 στρέμματα. Είναι
το πάρκο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στις
ΗΠΑ, ενώ οι αμέτρητες εμφανίσεις του σε
τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές
ταινίες, το καθιστούν στο διασημότερο πάρκο του
κόσμου.
CHRYSLER BUILDING
Ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής τοποθετημένο
στη διασταύρωση της 42ης οδού με τη λεωφόρο
Λέξιγκτον στο Μανχάταν, ο ουρανοξύστης
Κράισλερ είναι ένα από τα ωραιότερα κτίρια της
πόλης. Είναι το αγαπημένο κτίριο των
Νεϋορκέζων!
9/11 MEMORIAL & MUSEUM
Ακριβώς δίπλα στο One World Observatory
βρίσκεται το μνημείο για τα θύματα των
τρομοκρατικών επιθέσεων που είχε δεχθεί το
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993 και το 2001.
Δύο τεράστιες δεξαμενές με νερό το οποίο
ανακυκλώνεται μέσα σε αυτές ενώ γύρω τους σε
μεταλλικό πλαίσιο είναι χαραγμένα τα ονόματα
όλων των θυμάτων.
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Μουσεία
ΜΟΜΑ (MUSEUM OF MODERN ART)
To μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υόρκης.
Εκεί θα θαυμάσετε έργα του Salvador Dali, της
Frida Kahlo, του Henri Matisse, του Pablo Picasso
και άλλων σπουδαίων ζωγράφων (και όχι μόνο)!
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
Εδώ όχι μόνο θα θαυμάσετε πίνακες σπουδαίων
ζωγράφων (Van Gogh, Rembrandt, Caravaggio, El
Greco, O’Keeffe, Monet) αλλά θα δείτε μία
εξαιρετική συλλογή αιγυπτιακών αρχαιοτήτων
όπως η σφίγγα της Hatshepsut και ο Ναός της
Dendur. Παράλληλα θα δείτε το φημισμένο
Lamassu, το φτερωτό λιοντάρι με ανθρώπινο
κεφάλι και πέντε πόδια το οποίο κοσμούσε την
είσοδο του παλατιού του Ασύριου βασιλιά
Ashurnasirpal II. Τέλος, θα δείτε και μία τεράστια
συλλογή από Ελληνικά & Ρωμαϊκά αγάλματα και
αντικείμενα.
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Στις αίθουσές του θα βρείτε μία τεράστια
συλλογή από ευρήματα σκελετών δεινοσαύρων
αλλά και νεότερων ζώων. Αναζητήστε
οπωσδήποτε τη Lucy, η οποία είναι είναι ένας από
τους πιο άθικτους και ολοκληρωμένους
σκελετούς που βρέθηκαν μέχρι σήμερα από τις
πρώτες ανθρωπογενείς μορφές που έζησαν πριν
από 4 έως 2 εκατομμύρια χρόνια. Το μουσείο
ενδείκνυται ιδιαίτερα αν έχετε παιδιά.
SOLOMON GUGGENHEIM MUSEUM
Με περισσότερο από μισό αιώνα ύπαρξης και
καλλιτεχνικής προσφοράς, το Guggenheim
Museum ανήκει αναμφισβήτητα στα must-see
αξιοθέατα της πόλης. Η πρωτοποριακή
αρχιτεκτονική του, σχεδιασμένη από το Φρανκ Λ.
Ράιτ, θυμίζει ένα τεράστιο όστρακο και αποτελεί
από μόνη της ένα έργο τέχνης.
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Travel Tips by COMPASS
Φαγητό: H Νέα Υόρκη θα σε αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο ό,τι και αν θες. Θα βρεις από
χλιδάτα και αστεράτα εστιατόρια, μέχρι μικρά μπιστρό, τρατορίες και συμπαθητικά εστιατόρια
που σερβίρουν “αμερικανιές” (burgers, ribs κ.λπ.). Η American-style pizza (θα βρεις δεκάδες
μαγαζιά που την πουλάνε με το κομμάτι) και τα hot dog από καντίνα στο δρόμο συνιστούν
τρομερή εμπειρία!
Θέατρο: Η Νέα Υόρκη φημίζεται για τις θεατρικές της παραστάσεις και τα μιούζικαλ. Τα έργα
ανεβαίνουν κυρίως στο Broadway (αλλά και off Broadway, σε μικρότερες δηλαδή θεατρικές
σκηνές). Κάντε νωρίτερα κράτηση τα εισιτήριά σας καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη!
Έξυπνο Shopping: Όσον αφορά το shopping, η Νέα Υόρκη είναι ένας πραγματικός παράδεισος για
κάθε budget. Ξεκινήστε με μια περιήγηση στους ορόφους των περίφημων πολυκαταστημάτων
όπου σίγουρα θα κάνετε τις αγορές που σας ταιριάζουν. Φορέστε άνετα παπούτσια, πάρτε μια
τροχήλατη βαλιτσούλα ανά χείρας για να μην κουβαλάτε σακούλες και… shop till you drop!
City Pass: Φροντίστε να προμηθευτείτε ένα πάσο που θα σας εξασφαλίσει δωρεάν είσοδο αλλά
και εκπτώσεις σε πολλά αξιοθέατα. Οι επιλογές είναι πολλές για να διαλέξετε αυτό που
ανταποκρίνεται καλύτερα στο πρόγραμμα του ταξιδιού σας.
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USA Services by COMPASS
Παρεχόμενες υπηρεσίες
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

Πρόσθετες δραστηριότητες
Είσοδος στο Empire State Building
Εισιτήρια για αγώνες NBA, Hockey, Baseball etc.
Είσοδος στο Museum of Modern Art
Είσοδος στο American Museum of Natural History
Είσοδος στο Solomon Guggenheim Museum
Είσοδος στο 9/11 Memorial & Museum
Είσοδος στο Top of the Rock
Είσοδος στο One World Observatory
Επίσκεψη στο Statue of Liberty
Είσοδος στο Madame Tussauds
Επίσκεψη στο Brooklyn Zoo
Bus Tour σε Bronx, Brooklyn και Queens
Night Tour by Big Bus New York
Ποδηλατάδα στο Central Park
Walking Tour στις γειτονιές του Manhattan (Soho,
Little Italy, Chinatown etc.)
Εμπειρία Ghospel night στο Harlem
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Important Notes
Σημαντικές Πληροφορίες
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε απο Αθήνα είτε
απο Θεσσαλονίκη.
Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Νέα Υόρκη 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 στη Νέα Υόρκη για 6 διανυκτερεύσεις
με αεροπορικά, διαμονή και φόρους αεροδρομίων από
€1080/άτομο!
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New York by COMPASS!
The USA Experts!
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