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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τουριστικός Οδηγός 

Specializes in honeymoons & dream trips! 24 821 777
“Ταξίδι, το μοναδικό αγαθό που σας κάνει πλουσιότερους”PLU
TON
 TRA
VEL
 & T
OU
RS



2 Pluton Travel & Tours | Visit us at www.plutontravel.com.cy or call us 24 821 777

Λίγα λόγια για εμάς

To Pluton Travel & Tours από την ίδρυση του το 1995, μέχρι και σήμερα καταφέρνει 
να μετρά δεκαετίες ταξιδιωτικών γνώσεων ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον επιτυχημένους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
της Κύπρου. Με έδρα τη Λάρνακα το Pluton Travel & Tours σήμερα, αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο τουριστικό οργανισμό εγγεγραμμένος στον ΚΟΤ και τον ACTA. Η 
πολυετής εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, σε συνδυασμό με την 
τεχνογνωσία και την οργάνωση, καταφέρνει να διεκπεραιώνει κάθε είδους ταξιδιού 
με τις απαραίτητες τουριστικές υπηρεσίες, να αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για 
ένα επιτυχημένο ταξίδι. 

Για εμάς το ταξίδι, σημαίνει ταξίδι ονείρων και ζωής για όλους όσους επιθυμούν να 
γνωρίσουν το κόσμο και να ανακαλύψουν μοναδικούς, μαγευτικούς προορισμούς. 
Λόγω της αγάπης μας για τα ταξίδια μελετάμε και συλλέγουμε πληροφορίες για 
τον κάθε προορισμό ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τα ταξίδια μας στην 
Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μοναδικές 
συνεργασίες, με σκοπό να ζήσουμε πρώτε εμείς οι ίδιοι, και να δούμε τις υπηρεσίες 
και τις εκδρομές που προτείνουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας και που είναι 
απαραίτητες για το ταξίδι τους. 

Η αγάπη μας για τα ταξίδια, αλλά και οι γνώσεις που αποκτήσαμε ταξιδεύοντας τα 
τελευταία 22 χρόνια, μαζί με τις επαγγελματικές συνεργασίες που καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να διοργανώνουμε για εσάς, τα γαμήλια 
ταξίδια, τα ταξίδια ονείρων ή περιπέτειας όπως εσείς τα επιθυμείτε.

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε ένα πλήρης ταξιδιωτικό οδηγό της Νέας Υόρκης μαζί με 
όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το ταξίδι σας μαζί με τις προαιρετικές εκδρομές που 
μπορείτε να συνδυάσετε προκειμένου να γεμίσετε το πρόγραμμα του ταξιδιού σας με 
ευχάριστες στιγμές και πανέμορφες αναμνήσεις!

Γιατί ταξιδεύουμε μαζί, Παντού!

Με εκτίμηση, 
Αντώνης Αντωνίου
Γενικός Διευθυντής 
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ΧΑΡΤΗΣ
Προτείνουμε να προμηθευτείτε τον αναλυτικό χάρτη της Νέας Υόρκης 
είτε από τις πληροφορίες κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο είτε από 
το ξενοδοχείο σας.

Ο χάρτης αποτελεί σημαντικό κομάτι για τον ταξιδιώτη που επιθυμεί 
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται. Θα σας βοηθήσει επίσης 
να κατανοήσετε πόσο μακριά βρίσκονται μεταξύ τους τα αξιοθέατα της 
πόλης έτσι ώστε να μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά με την ορθή σειρά.  
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Η Νέα Υόρκη, ή αλλιώς το «Μεγάλο Μήλο» όπως αποκαλείται, είναι η μεγαλύτερη πόλη στις ΗΠΑ, μία πόλη που 
μεταβάλλεται συνεχώς. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και που έχει δώσει το όνομα της στα όνειρα των περισσότερων 
ανθρώπων. Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που έχει να προσφέρει κάτι για κάθε γούστο, για κάθε ταξιδιώτη. Ιστορικά μνημεία, 
απίστευτες γκαλερί, μεγαλοπρεπή κτίρια, εκθαμβωτικοί ουρανοξύστες, μουσεία, πάρκα είναι λίγα από αυτά που μπορείτε 
να θαυμάσετε κατά το ταξίδι σας στη Νέα Υόρκη. Νιώστε την αίσθηση ότι ζείτε στην αγαπημένη σας Αμερικάνικη ταινία 
και απολαύστε τις βόλτες σας ανάμεσα στα θέατρα τις καφετέριες και τα εστιατόρια που μαγεύουν ακόμη και τους πιο 
συντηρητικούς της επισκέπτες.
 

Νέα Υόρκη - Το μεγάλο Μήλο

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Αν επιλέξετε να μείνετε στην καρδιά της Νέας 
Υόρκης και το Μανχάταν, τότε τα πράγματα είναι 
πολύ εύκολα αφού μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή στο Μετρό ή αλλιώς subway, όπως 
αποκαλείται από τους ντόπιους. Σταθμούς του 
μετρό μπορείτε να βρείτε σε όλα τα κεντρικά σημεία 
ενώ το ξενοδοχείο σας μπορεί να σας προμηθεύσει 
με χάρτη των διαδρομών, προκειμένου να είστε 
ενήμεροι από που περνάει η κάθε γραμμή. 

Για τη μετακίνηση σας όμως, μπορείτε να επιλέξετε 
και το κλασικό κίτρινο ταξί της πόλης. Όποτε και να 
αναζητήσετε ταξί σίγουρα θα βρείτε κάποιο ενώ οι 
οδηγοί τους είναι κυρίως αλλοδαποί, πράγμα που 
κάνει την συνεννόηση σας μαζί τους ακόμη πιο 
εύκολη. Το εσωτερι-κό τους είναι ευρύχωρο ενώ 
υπάρχει οθόνη με χρήσιμες πληροφορίες όπως είναι 
για παρά-δειγμα ο καιρός. Στο τέλος της διαδρομής 
σας μπορείτε να πληρώσετε τον οδηγό σας είτε 
με μετρητά είτε με την κάρτα σας. Όπως και να 
πληρώσετε, θα σας δώσουν την απόδειξη σας.

ΑΤΜ & TIPS

Παντού στην Νέα Υόρκη και ειδικότερα στο 
Μανχάταν υπάρχουν τράπεζες και μηχανές αυ-
τόματης ανάληψης χρημάτων. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας από οποιοδή-
ποτε ATM, όμως καλό είναι να γνωρίζετε το 
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της τράπεζας σας. Οι 
περισσότερες τράπεζες της χώρας δεν επιτρέπουν 
ανάληψη μεγαλύτερη των 800$ τη φορά, ενώ για 
κάθε συναλλαγή θα κρατήσουν μια μικρή προμήθεια 
2-3$.

Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με την 
κάρτα σας σε κάποιο εστιατόριο, θα σας φέ-
ρουν ξανά την απόδειξη και θα υπάρχει χώρος 
προκειμένου να συμπληρώσετε τα tips που αφήνετε 
και να υπογράψετε ότι αποδέχεστε την συναλλαγή. 
Υπογράψτε και τα δυο αντίτυπα και κρατήστε το ένα 
για εσάς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γλώσσα
Παρόλο που η επίσημη γλώσσα είναι τα Αγγλικά, 
στην Νέα Υόρκη θα συναντήσετε ένα κράμα 
εθνικοτήτων και γλωσσών.

Νόμισμα
Το νόμισμα της χώρας είναι το Αμερικάνικο δολάριο 
(USD $). Μπορείτε όμως να χρησιμοποι-ήσετε 
με ασφάλεια τις πιστωτικές σας κάρτες για τις 
συναλλαγές σας.

Καιρός
Η Νέα Υόρκη αποτελεί ολόχρονο προορισμό 
και προσφέρει όλων των ειδών τις δραστηριό-
τητες ανεξαρτήτως εποχής. Ο πιο κρύος μήνας 
είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 2,2 °C 
ενώ ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας με μέση 
θερμοκρασία 28,9 °C.
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Σημαντικά Αξιοθέατα

EMPIRE STATE BUILDING
Ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο είναι το Empire State που αποτελεί και το διασημότερο κτίριο της 
πόλης. Βρίσκεται στη διασταύρωση της 5ης λεωφόρου Νο.350 και της 34ης δυτικής Οδού. Άρχισε να κατασκευάζεται το 
1929 και ολοκληρώθηκε το 1931 ενώ αποτελείται από 102 ορόφους. Οι 86 από αυτούς είναι εμπορικής χρήσης ενώ οι 
υπόλοιποι 16 συμπληρώνουν την art deco κορυφή του. Μπορείτε να απολαύσετε μια εντυπωσιακή θέα της Νέας Υόρκης 
από το παρατηρητήριο που βρίσκεται στο 86ο όροφο του (υπαίθριο) και στον 102ο όροφο (κλειστού χώρου). Αν σας αρέσει 
η τεχνολογία τότε το NY SKYRIKE θα σας εντυπωσιάσει αφού αφήνει την αίσθηση μιας  πραγματικής πτήσης πάνω από την 
πόλη με ελικόπτερο. 

ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα σε όλο τον κόσμο και είναι το σύμβολο της ελευθερίας και του Αμερικάνικου 
ονείρου, ενώ για περισσότερο από ένα αιώνα υποδεχόταν εκατομμύρια μεταναστών που έφταναν στο γειτονικό Ellis Island 
με προορισμό τους τη Νέα Υόρκη. Ένα δώρο από την Γαλλία στην Αμερική ως ένδειξη της φιλίας που είχαν αναπτύξει κατά 
τη διάρκεια του Αμερικανικού πολέμου για ανεξαρτησία. Απεικονίζει την Ελευθερία σε γυναικεία μορφή κρατώντας στο 
ένα χέρι μια αναμένη δάδα ενώ στο άλλο κρατά το δισκίο του νόμου με χαραγμένη την ημερομηνία της ανεξαρτησίας. 
Το στεφάνι της αποτελείται από επτά αιχμές, που συμβολίζουν τις επτά θάλασσες και τις επτά ηπείρους. Στη βάση του 
αγάλματος φιλοξενείται το μουσείο μετανάστευσης στις Η.Π.Α.

TIMES SQUARE & BROADWAY
Η πλατεία Times Square είναι ίσως το πιο κομβικό σημείο του Μανχάταν, στη συμβολή των οδών Broadway και 7th Av-
enue. Πήρε το όνομα της από την εφημερίδα New York Times που είχε εγκαταστήσει την πρώτη επιγραφή Neon  που 
έδειχνε συνεχώς ειδήσεις. Μέχρι το 1970 η τοποθεσία κατείχε το ρεκόρ υψηλότερης εγκληματικότητας, σήμερα η πλατεία 
αυτή αποτελεί δείγμα του αμερικάνικου καταναλωτισμού με τεράστιες οθόνες νέον που κάνουην την νύκτα μέρα.  Σε όλη 
την περιοχή γύρω από την Times Square και την οδό Broadway υπάρχουν πάρα πολλα θέατρα που ανεβάζουν κυρίως 
μιούζικαλ και κωμωδίες. Τρομερά σκηνικά με γρήγορες εναλλαγές και καλή ακουστική, έργα που στο τέλος κερδίζουν το 
παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών. 

Σημαντικά Αξιοθέατα

EMPIRE STATE BUILDING
Ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο είναι το Empire State που αποτελεί και το διασημότερο κτίριο της 
πόλης. Βρίσκεται στη διασταύρωση της 5ης λεωφόρου Νο.350 και της 34ης δυτικής Οδού. Άρχισε να κατασκευάζεται το 
1929 και ολοκληρώθηκε το 1931 ενώ αποτελείται από 102 ορόφους. Οι 86 από αυτούς είναι εμπορικής χρήσης ενώ οι 
υπόλοιποι 16 συμπληρώνουν την art deco κορυφή του. Μπορείτε να απολαύσετε μια εντυπωσιακή θέα της Νέας Υόρκης 
από το παρατηρητήριο που βρίσκεται στο 86ο όροφο του (υπαίθριο) και στον 102ο όροφο (κλειστού χώρου). Αν σας αρέσει 
η τεχνολογία τότε το NY SKYRIKE θα σας εντυπωσιάσει αφού αφήνει την αίσθηση μιας  πραγματικής πτήσης πάνω από την 
πόλη με ελικόπτερο. 

ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα σε όλο τον κόσμο και είναι το σύμβολο της ελευθερίας και του Αμερικάνικου 
ονείρου, ενώ για περισσότερο από ένα αιώνα υποδεχόταν εκατομμύρια μεταναστών που έφταναν στο γειτονικό Ellis Island 
με προορισμό τους τη Νέα Υόρκη. Ένα δώρο από την Γαλλία στην Αμερική ως ένδειξη της φιλίας που είχαν αναπτύξει κατά 
τη διάρκεια του Αμερικανικού πολέμου για ανεξαρτησία. Απεικονίζει την Ελευθερία σε γυναικεία μορφή κρατώντας στο 
ένα χέρι μια αναμένη δάδα ενώ στο άλλο κρατά το δισκίο του νόμου με χαραγμένη την ημερομηνία της ανεξαρτησίας. 
Το στεφάνι της αποτελείται από επτά αιχμές, που συμβολίζουν τις επτά θάλασσες και τις επτά ηπείρους. Στη βάση του 
αγάλματος φιλοξενείται το μουσείο μετανάστευσης στις Η.Π.Α.

TIMES SQUARE & BROADWAY
Η πλατεία Times Square είναι ίσως το πιο κομβικό σημείο του Μανχάταν, στη συμβολή των οδών Broadway και 7th Av-
enue. Πήρε το όνομα της από την εφημερίδα New York Times που είχε εγκαταστήσει την πρώτη επιγραφή Neon  που 
έδειχνε συνεχώς ειδήσεις. Μέχρι το 1970 η τοποθεσία κατείχε το ρεκόρ υψηλότερης εγκληματικότητας, σήμερα η πλατεία 
αυτή αποτελεί δείγμα του αμερικάνικου καταναλωτισμού με τεράστιες οθόνες νέον που κάνουην την νύκτα μέρα.  Σε όλη 
την περιοχή γύρω από την Times Square και την οδό Broadway υπάρχουν πάρα πολλα θέατρα που ανεβάζουν κυρίως 
μιούζικαλ και κωμωδίες. Τρομερά σκηνικά με γρήγορες εναλλαγές και καλή ακουστική, έργα που στο τέλος κερδίζουν το 
παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών. 

Σημαντικά Αξιοθέατα

EMPIRE STATE BUILDING
Ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο είναι το Empire State που αποτελεί και το διασημότερο κτίριο της 
πόλης. Βρίσκεται στη διασταύρωση της 5ης λεωφόρου Νο.350 και της 34ης δυτικής Οδού. Άρχισε να κατασκευάζεται το 
1929 και ολοκληρώθηκε το 1931 ενώ αποτελείται από 102 ορόφους. Οι 86 από αυτούς είναι εμπορικής χρήσης ενώ οι 
υπόλοιποι 16 συμπληρώνουν την art deco κορυφή του. Μπορείτε να απολαύσετε μια εντυπωσιακή θέα της Νέας Υόρκης 
από το παρατηρητήριο που βρίσκεται στο 86ο όροφο του (υπαίθριο) και στον 102ο όροφο (κλειστού χώρου). Αν σας αρέσει 
η τεχνολογία τότε το NY SKYRIKE θα σας εντυπωσιάσει αφού αφήνει την αίσθηση μιας  πραγματικής πτήσης πάνω από την 
πόλη με ελικόπτερο. 

ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα σε όλο τον κόσμο και είναι το σύμβολο της ελευθερίας και του Αμερικάνικου 
ονείρου, ενώ για περισσότερο από ένα αιώνα υποδεχόταν εκατομμύρια μεταναστών που έφταναν στο γειτονικό Ellis Island 
με προορισμό τους τη Νέα Υόρκη. Ένα δώρο από την Γαλλία στην Αμερική ως ένδειξη της φιλίας που είχαν αναπτύξει κατά 
τη διάρκεια του Αμερικανικού πολέμου για ανεξαρτησία. Απεικονίζει την Ελευθερία σε γυναικεία μορφή κρατώντας στο 
ένα χέρι μια αναμμένη δάδα ενώ στο άλλο κρατά το δισκίο του νόμου με χαραγμένη την ημερομηνία της ανεξαρτησίας. 
Το στεφάνι της αποτελείται από επτά αιχμές, που συμβολίζουν τις επτά θάλασσες και τις επτά ηπείρους. Στη βάση του 
αγάλματος φιλοξενείται το μουσείο μετανάστευσης στις Η.Π.Α.

TIMES SQUARE & BROADWAY
Η πλατεία Times Square είναι ίσως το πιο κομβικό σημείο του Μανχάταν, στη συμβολή των οδών Broadway και 7th Av-
enue. Πήρε το όνομα της από την εφημερίδα New York Times που είχε εγκαταστήσει την πρώτη επιγραφή Neon  που 
έδειχνε συνεχώς ειδήσεις. Μέχρι το 1970 η τοποθεσία κατείχε το ρεκόρ υψηλότερης εγκληματικότητας, σήμερα η πλατεία 
αυτή αποτελεί δείγμα του αμερικάνικου καταναλωτισμού με τεράστιες οθόνες νέον που κάνουν την νύκτα μέρα.  Σε όλη 
την περιοχή γύρω από την Times Square και την οδό Broadway υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα που ανεβάζουν κυρίως 
μιούζικαλ και κωμωδίες. Τρομερά σκηνικά με γρήγορες εναλλαγές και καλή ακουστική, έργα που στο τέλος κερδίζουν το 
παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών.PLU
TON
 TRA
VEL
 & T
OU
RS



6 Pluton Travel & Tours | Visit us at www.plutontravel.com.cy or call us 24 821 777

Σημαντικά Αξιοθέατα

5TH AVENUE
Η πιο πολυσύχναστη λεωφόρος της Νέας Υόρκης, που κάποτε φιλοξενούσε τις επαύλεις των πλουσίων και διακεκριμένων 
οικογενειών της πόλης. Με την εγκατάσταση των πρώτων εμπόρων της περιοχής οι οικογένειες αυτές μεταφέρθηκαν 
βορειότερα ενώ σήμερα είναι “ο πιο ακριβός δρόμος του κόσμου”, που φιλοξενεί πολυτελή αλλά και επώνυμα καταστήματα. 
Διασχίζοντας την οδό, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά την πλατεία Grand Armi Plaza που βρίσκεται το ξενοδοχείο 
Plaza, το διάσημο κτήριο της General Motors όπως επίσης και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου.

CENTRAL PARK
Στην καρδιά του Μανχάταν θα συναντήσετε το Central Park. Με έκταση 8043 στρέμματα αποτελεί τον πνεύμονα της πόλης 
και είναι το πάρκο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στις Η.Π.Α. Είναι το διασημότερο πάρκο του κόσμου αφού έχει 
αμέτρητες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Παρόλη τη φυσική του εμφάνιση το πάρκο είναι 
τεχνητά διαμορφωμένο εξολοκλήρου. Περιέχει τεχνητές λίμνες, ζωολογικό κήπο, ένα καταφύγιο άγριας ζωής, δυο πίστες 
πατινάζ, ένα ανοικτό θεατρικό χώρο και τεράστιες εκτάσεις με γρασίδι για σπορ, πεζοπορία, ποδήλατο κ.α.

CRYSLER BUILDING
Ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Art Deco βρίσκεται στην διασταύρωση της 42ης οδού με την λεωφόρο Λέξιγκτον 
στο Μανχάταν. Πρόκειται για τον ουρανοξύστη Crysler ο οποίος έχει ψηφιστεί από τους Νεοϋορκέζους ως το αγαπημένο 
τους κτίριο,  σύμφωνα με την έρευνα του Μουσείου Skyscraper. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1928 και ολοκληρώθηκε το 
1930. Έχει ύψος 319 μέτρα και αποτελούσε το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης για 11 μήνες, αφού ξεπεράστηκε από 
το Empire State Building. Η κατασκευή του είναι εξ’ ολοκλήρου βασισμένη στα στοιχεία των αυτοκινήτων Chrysler  και 
μπορείτε να ανεβείτε μέχρι τον 71ο όροφο. Ένα από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης που ανακηρύχθηκε εθνικό ορόσημο 
από το 1975.PLU
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Σημαντικά Αξιοθέατα

ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΡΟΥΚΛΙΝ
Η Γέφυρα του Μπρούκλιν, χτίστηκε μεταξύ 1869 και 1883, συνδέει το Μανχάταν με το μεγαλύτερο σε πληθυσμό δήμο της 
Νέας Υόρκης, το Μπρούκλιν. Είναι ένα από τα πιο διάσημα και θαυμάσια αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται πάνω από 
τον ποταμό East River και ήταν η πρώτη κρεμαστή γέφυρα με χαλύβδινα σύρματα.  Για την ολοκλήρωση της χρειάστηκαν 
δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια, ενώ για την εποχή της η κατασκευή της ήταν ένα τρελό έως άπιαστο όνειρο αφού το μήκος 
της ανέρχεται περίπου στα 1,8 χιλιόμετρα. Η γέφυρα κατάφερε να ολοκληρωθεί και το μέγεθος της της χάρισε τον τίτλο 
της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας του κόσμου.  Η γέφυρα δημιουργήθηκε από τον Γερμανό John Roebling ο οποίος 
κάνοντας το καθιερωμένο δρομολόγιο με το φέρι για να περάσει από τη μια πλευρά στην άλλη το φέρι κόλλησε στον πάγο. 
Κάτι που τον έκανε να σκεφτεί ότι η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη και ότι έπρεπε να κάνει μια γέφυρα. Δυστυχώς δεν πρόλαβε 
να δει τελειωμένο το έργο του καθώς έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια της κατασκευής το έργου. Η γέφυρα όμως τελικά 
ολοκληρώθηκε για χάρη του και κατατάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της μηχανικής του 19ου αιώνα και 
στα πιο δημοφιλή ορόσημα - αξιοθέατα της Νέας Υόρκης.  

ROCKFELLER CENTER
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό συγκρότημα στον κόσμο και αποτελείται από 19 κτίρια. Είναι ένα ακόμη από τα 
ορόσημα της πόλης, στου οποίου την αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε η Art Deco όπως έγινε και στις περιπτώσεις του 
Empire State και του Crysler. Κτίστηκε από τον ομώνυμο πολυεκατομμυριούχο επιχειρηματία και τα κτίρια του φιλοξενούν 
περισσότερα από 100 έργα τέχνης, τοιχογραφίες και γλυπτά με τα πιο χαρακτηριστικά αυτά του προμηθέα και του Άτλαντα. 
Τα Χριστούγεννα, πλήθος κόσμου το επισκέπτεται προκειμένου να θαυμάσει το τεράστιο Χριστουγεννιάτικο δέντρο που 
στήνεται εκεί.  Ανεβαίνοντας στην κορυφή του Rockfeller Center βρίσκεται στο Top of the rocks, ένα από τα πιο πλεονεκτικά 
σημεία της πόλης που προσφέρει μια ανεμπόδιστη θέα στην Νέα Υόρκη. Τα δραματικά πανοράματα που μπορείτε να 
συναντήσετε μόνο εδώ,  είναι ο λόγος που το ανεβάζουν στην κορυφή της λίστας με τα αξιοθέατα της πόλης. Απολαύστε 
την υπέροχη θέα στο Central Park, και την βόρεια περιοχή του Μανχάταν ενώ θα βρίσκεστε σε μια θέση από την οποία 
μπορείτε να εντοπίσετε και άλλα διάσημα αξιοθέατα της πόλης όπως είναι η Times Square, το κτίριο Crysler, οι ποταμοί East 
River και Hudson, η γέφυρα του Μπρούκλιν και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

PLU
TON
 TRA
VEL
 & T
OU
RS



8 Pluton Travel & Tours | Visit us at www.plutontravel.com.cy or call us 24 821 777

Μουσεία Ιστορίας & Πολιτισμού

METROPOLITAN MUSEUM OF ART
Ένα από τα διασημότερα σύγχρονα μουσεία του πλανήτη που οφείλει την ίδρυση του 
σε μια ομάδα από ανθρώπους που θέλησαν ένα ινστιτούτο τέχνης αντίστοιχο των 
ευρωπαϊκών. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δυο εκατομμύρια 
έργα τέχνης από όλους τους πολιτισμούς και τις χρονικές περιόδους της γης. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα των Ελληνικών και Ρωμαϊκών εκθεμάτων καθώς 
και αυτή με τα μουσικά όργανα.  

9/11 MEMORIAL & MUSEUM
Το σημείο Μηδέν έχει οριστεί το σημείο που βρισκόταν το διεθνές κέντρο εμπορίου ή 
αλλιώς οι Δίδυμοι πύργοι της Νέας Υόρκης που δέχθηκαν επίθεση την 11η Σεπτεμβρίου 
2001 με αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 3000 ανθρώπων. Δυο τεράστιες δεξαμενές 
βρίσκονται σήμερα τοποθετημένες στα θεμέλια των δυο πύργων και η κάθε μια από 
αυτές πλαισιώνεται με μεταλλική περίφραξη, πάνω στην οποία βρίσκονται χαραγμένα 
τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους. Εκεί βρίσκεται και το μουσείο 10 
000τ.μ που περιλαμβάνει εκτεταμένες εκθέσεις και διάφορα οπτικοακουστικά μέσα.

ΆΛΛΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Άλλα μουσεία που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι το μουσείο φυσικής ιστορίας που  
είναι το μεγαλύτερο στο είδος του ολόκληρου του κόσμου, το μουσείο Solomon 
Guggenheim με την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του που μοιάζει με όστρακο και 
αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης,  το μουσείο μοντέρνας τέχνης που η συλλογή 
του προσφέρει μια απαράμιλλη εικόνα σύγχρονης τέχνης με έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και καλλιτεχνικών βιβλίων.PLU

TON
 TRA
VEL
 & T
OU
RS



25Pluton Travel & Tours | Visit us at www.plutontravel.com.cy or call us 24 821 777

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•  Υπολογίστε να είστε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ώρες πριν στο 
αεροδρόμιο.

• Ο κλιματισμός στα αεροδρόμια είναι πολύ δυνατός. Εμείς 
λοιπόν σας προτείνουμε να έχετε πάντα μαζί σας μια ζακέτα 
και άνετα κλειστά παπούτσια όπως είναι τα αθλητικά.

•  Ζυγίστε τις αποσκευές σας. Δικαιούστε 1 μόνο βαλίτσα με 
μέγιστο βάρος τα 23 κιλά και το άθροισμα των διαστάσεων 
της να μην ξεπερνά τα 158 εκατοστά γιατί μπορεί να σας 
τις χρεώσουν για υπέρογκες αποσκευές ανεξαρτήτως του 
βάρους. Επίσης δικαιούστε μια χειραποσκευή με μέγιστο 
βάρος τα 10 κιλά και με διαστάσεις Μ = 55, Π = 35, Υ = 25.

•  Σας επιτρέπεται να έχετε ξεχωριστά φωτογραφική 
μηχανή, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ομπρέλα, ένα 
μικρό χαρτοφύλακα ή γυναικεία τσάντα. Όμως, το συνολικό 
βάρος των αποσκευών που θα έχετε μαζί σας στην καμπίνα 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 κιλά.

•  Σε περίπτωση που ξεπεράσετε κάποιο από τα 
αναγραφόμενα όρια της χειραποσκευής σας θα πρέπει να 
την αποχωριστείτε κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας. 
Αν η βαλίτσα σας ξεπερνάει τα 23 kg τότε θα αρνηθούν 
κατηγορηματικά να την φορτώσουν στο αεροπλάνο και θα 
σας την στείλουν με cargo αρκετές μέρες αργότερα.  

•  Όσον αφορά την ασφάλεια των αποσκευών σας και 
του περιεχόμενου τους, σας συνιστούμε αυτές να είναι 
κλειδωμένες κατά την παράδοση τους στο αεροδρόμιο. 
Αποφύγετε να έχετε χρήματα, κοσμήματα και γενικά 

αντικείμενα αξίας μέσα στις αποσκευές σας.

•  Όσο λιγότερα πράγματα κουβαλάτε, τόσο πιο ξεκούραστοι 
θα είστε και θα έχετε ελευθερία χεριών. Καλό είναι να μην 
πάρετε μαζί σας ΟΛΑ τα καλά ρούχα σας!

• Βάλτε όνομα, διεύθυνση και το τηλέφωνό σας με διεθνή 
κωδικό μπροστά (για Κύπρο: +357 ή 00357) ώστε να 
μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας. Καλό είναι να 
βάλετε ένα αυτοκόλλητο και στο εσωτερικό της βαλίτσας 
με τα στοιχεία σας, σε περίπτωση που «κοπεί» το καρτελάκι 
με το όνομα εξωτερικά. Καλό είναι το εξωτερικό ταμπελάκι 
σας να καλύπτεται ώστε να μην είναι εμφανή τα στοιχεία 
σας σε κάποιον που κοιτάει απλά τις βαλίτσες.
•   Καλό είναι να έχετε μαζί σας: φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας και φωτογραφίες σας, ώστε σε περίπτωση απώλειας να 
είναι εύκολη η επανέκδοση ή να το έχετε φωτογραφία στο 
κινητό σας.

•  Είναι προτιμότερο να έχετε και πιστωτική και μετρητά. 
Επίσης προγραμματίστε να έχετε και ένα δεύτερο 
πορτοφόλι, αφήνοντας σπίτι όσες πιστωτικές κάρτες ή cash 
cards δεν θα χρειαστείτε.

•  Εάν φοράτε γυαλιά, πάρτε και ένα παραπάνω ζευγάρι. 
Επίσης τα φάρμακα που μπορεί να χρειαστείτε να τα έχετε 
στη χειραποσκευή. Καλό είναι να έχετε μαζί σας και τη 
συνταγή γιατρού με το όνομα του φαρμάκου, σε περίπτωση 
ανάγκης. 

ΑΜΕΡΙΚΗ

• Για να ταξιδέψετε στην Αμερική θα πρέπει να έχετε 
διαβατήριο με ισχύ πέραν των έξι (6) μηνών από τη μέρα 
που θα ταξιδέψετε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα 
πρέπει να γίνεται άμεση ανανέωση του διαβατηρίου σας!

• Απαραίτητη για το ταξίδι σας στις Η.Π.Α. είναι η βίζα 
εισόδου στην χώρα ($160). Μπορείτε να ζητήσετε από 
εμάς την απαραίτητη αίτηση κατά την εγγραφή σας.

• Σας συστήνουμε απαραίτητα να έχετε ασφάλεια ταξιδιού. 
Ζητήστε από εμάς περισσότερες πληροφορίες. 

• Αν στο ταξίδι σας έχετε πτήσεις εσωτερικού σε κάποιες 
αεροπορικές εταιρίες  επιτρέπεται χειραποσκευή 8kg ενώ 
η βαλίτσα δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να πληρώσετε  
επι τόπου ($25) για την κάθε αποσκευή βάρους 23kg.
 

Χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας
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Λεωφόρος Αρτέμιδος 33, Metropolitan House 1, 6025, Λάρνακα, Κύπρος
Ε-mail: info@plutontravel.com.cy
www.plutontravel.com.cy           

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:

Ταξίδεψαν μαζί μας στη Νέα Υόρκη!

Σας Ευχαριστούμε!PLU
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