Μαϊάμι

Το κοσμοπολίτικο Μαϊάμι που γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τον κινηματογράφο και την
τηλεόραση, ξεκίνησε ως ένα ψαροχώρι μέσα στην άγρια φύση. Βρίσκεται ανάμεσα στον
Ατλαντικό Ωκεανό και το πάρκο Everglades, στην πολιτεία της Φλόριντα. Σύμφωνα με το μύθο,
ο Ισπανός εξερευνητής Χουάν Πόνσε έφτασε σε αυτή την περιοχή αναζητώντας την «πηγή της
νεότητας». Είναι μία από τις πόλεις με τους περισσότερους ισπανόφωνους κατοίκους κι η
δεύτερη πιο δημοφιλής πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει μεγάλες αμμουδιές που
βρέχονται από τα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής, φοινικόδεντρα και καλοκαιρινό ήλιο όλο το
χρόνο. Αν και χαρακτηρίζεται ως τόπος χαλάρωσης και ξεκούρασης, έχει την καλύτερη
νυχτερινή ζωή των ΗΠΑ. Στην κουζίνα της συχνά θα γευτείτε την Καραϊβική και την Κούβα, γι’
αυτό και θα συναντήστε κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια παγκοσμίως. Τα επιβλητικά
πολυκαταστήματα, οι γυάλινοι ουρανοξύστες, οι πολυτελείς μονοκατοικίες με πισίνες και τα
πανάκριβα αυτοκίνητα δικαιολογούν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης. Το Μαϊάμι
αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό των μεγάλων επιχειρηματιών, ηθοποιών και τραγουδιστών
για να περάσουν αξέχαστες διακοπές. Απολαύστε τον καλοκαιρινό παράδεισο των ΗΠΑ και την
κοσμική ζωή που προσφέρει αυτή η μοναδική πόλη.

Πότε αξίζει να πάτε;

Οι ιδανικοί μήνες για να επισκεφθείτε το Μαϊάμι είναι από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο, με τη
θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 16 μέχρι τους 31˚C. Ειδικότερα, κατά τους ανοιξιάτικους
και καλοκαιρινούς μήνες θα συναντήσετε πιο χαμηλές τιμές όσον αφορά τα καταλύματα. Οι
θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές όλον τον χρόνο.

•

Μαϊάμι – Θερμοκρασία
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Μαϊάμι – Θερμοκρασία Θάλασσας

Μήνας

Ιαν Φεβ Μάρ Απρ
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Με μία ματιά
•
•
•
•
•
•
•
•

Απολαύστε ένα ποτό στην εκρηκτική περιοχή Μαϊάμι Μπιτς
Εξερευνήστε τα Everglades και θαυμάστε από κοντά τους αλιγάτορες
Ψωνίστε στο Bayside Market Place
Δείτε πάνω από 2.000 είδη άγριας ζωής στο ζωολογικό κήπο του Μαϊάμι
Περιπλανηθείτε στη Μικρή Αβάνα
Κολυμπήστε στις παραλίες παγκοσμίου φήμης του Μαϊάμι
Επισκεφθείτε το Coral Castle
Πραγματοποιήστε μία εκδρομή στο Key West

Πληροφορίες Προορισμού
•
•
•
•
•

Χώρα: Η.Π.Α.
Γλώσσα: Αγγλικά κι Ισπανικά
Ζώνη Ώρας: -7
Νόμισμα: Δολάριo Αμερικής
Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό

Χάρτης Προορισμού

Χρήσιμες Πληροφορίες
•

•

•

Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν δημόσια λεωφορεία, που περνάνε από τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα του Μαϊάμι. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε
πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να
επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί ή καλύτερα Uber που είναι ο πιο value for money τρόπος
μετακίνησης.
Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο
πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital
Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και
την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη.
Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Μαϊάμι, να προμηθευτείτε μία sim
κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά,
τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο
διαδίκτυο.

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Μαϊάμι με:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νέα Υόρκη
Λας Βέγκας
Λος Άντζελες
Σαν Φρανσίσκο
Ορλάντο
Δομινικανή Δημοκρατία
Κρουαζιέρα στην Καραϊβική
Μπαχάμες
Μπαρμπάντος
Πλάγια ντελ Κάρμεν – Μεξικό
Καρταχένα – Κολομβία
Κούβα

Δραστηριότητες
1)

Everglades National Park

μικρούς και μεγάλους.

2)

Το Εθνικό Πάρκο Everglades βρίσκεται στα δυτικά
της αστικής περιοχής. Πρόκειται για έναν
εκτεταμένο βιότοπο που φιλοξενεί χιλιάδες είδη,
πολλά εκ των οποίων είναι υπό εξαφάνιση, όπως
πάνθηρες της Φλόριντα, αλιγάτορες, φίδια,
αμερικανικοί κροκόδειλοι και μεγάλη ποικιλία σε
είδη πουλιών. Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να
περιγράψουν την ομορφιά αυτής της περιοχής.
Έχει έκταση 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ανεβείτε
λοιπόν στο airboat και πραγματοποιήστε ένα από
τα πιο ενδιαφέροντα σαφάρι που θα γοητεύσει

Κρουαζιέρα στον Κόλπο Biscayne
Θαυμάστε τα μοναδικά αξιοθέατα του Μαϊάμι
μέσα από μία κρουαζιέρα στον κόλπο Biscayne.
Πλεύστε στα κρυστάλλινα νερά κι απολαύστε την
εκπληκτική θέα στην πόλη. Δείτε τον ηλιόλουστο
ορίζοντα του Μαϊάμι, τα σπίτια πλούσιων και
διάσημων προσωπικοτήτων, τα νησιά Venetian,
το λιμάνι και το Μαϊάμι Μπιτς. Κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας θα έχετε τη δυνατότητα να
αναζητήσετε
δελφίνια,
σαλάχια,
θαλάσσιες
χελώνες κι άλλα θαλάσσια είδη.

3)

Key West
Πραγματοποιήστε μία ολοήμερη εκδρομή στο Key
West και θαυμάστε τις διάσημες γέφυρες,
περιπλανηθείτε
στην
ευρύτερη
περιοχή
ή
επιβιβαστείτε σε ένα από τα κρουαζιερόπλοια με το
γυάλινο πάτωμα. Για τους πιο τολμηρούς, επιλέξτε
να πραγματοποιήσετε πτώση με αλεξίπτωτο για να
απολαύσετε την απαράμιλλη ομορφιά από ψηλά.
Υπάρχουν πολλές ξεναγήσεις που αναχωρούν
από το Μαϊάμι και σας προσφέρουν ελεύθερο
χρόνο για να απολαύσετε την περιοχή.

4)

Μικρή Αβάνα
Η Μικρή Αβάνα είναι μία εξαιρετικά ζωντανή
περιοχή, γεμάτη παραδοσιακά εστιατόρια, μπαρ,
μαγαζιά που πωλούν πούρα κι υπαίθριους
πωλητές. Αποτελεί την καρδιά της τεράστιας
κουβανικής κοινότητας του Μαϊάμι. Τους τοίχους
κοσμούν πολύχρωμα σχέδια. Ο Calle Ocho είναι ο
κύριος δρόμος που διασχίζει την περιοχή και
φιλοξενεί
μεγάλη
ποικιλία
δραστηριοτήτων.
Ζωντανή μουσική λάτιν πλανάται στον αέρα και
σας βάζει στον πειρασμό να λικνιστείτε στο ρυθμό
της.

5)

Freedom Tower
Χτισμένος το 1925, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην ένταξη των μεταναστών που έφτασαν από
την Κούβα. Σήμερα είναι αφιερωμένος στην
κουβανική μετανάστευση κι υπερήφανα ξεχωρίζει
μεταξύ
των
παλαιότερων
και
των
πιο
εντυπωσιακών
ουρανοξυστών
στις
νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία
χρόνια φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία του Miami
Daily New.

Φαγητό και Διασκέδαση

•

Vaca Frita
Ένα πιάτο με ρίζες από την Κούβα, το vaca frita
κυριολεκτικά
σημαίνει
«τηγανητή
αγελάδα».
Πρόκειται για τεμαχισμένο μοσχαρίσιο κρέας το
οποίο μαρινάρεται με λάιμ. Σερβίρεται συνήθως με
καραμελωμένα κρεμμύδια, μία φέτα λάιμ, ρύζι και
φασόλια. Είναι ένα από τα πιο γνωστά πιάτα στο
Μαϊάμι το οποίο σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε.

•

Yuca
Γνωστό κι ως cassava, το yuca είναι μία ρίζα –
λαχανικό που θυμίζει πατάτα κι είναι εξίσου
σημαντικό με το ρύζι στη λατινική κουζίνα.
Συνήθως μαγειρεύεται με δύο τρόπους: βραστό και
σερβίρεται με σάλτσα σκόρδου (γνωστή κι ως
mojo) ή τηγανητό σε μικρές μπουκιές ή σε ροδέλες
και σερβίρεται επίσης με διάφορα είδη σάλτσας.

•

Bayside Market Place
Φιλοξενώντας περισσότερα από 150 καταστήματα
τουριστικών ειδών, καφετέριες κι εστιατόρια, το
Bayside Market Place τα έχει όλα. Εκτός από
καταστήματα
γνωστών
αλυσίδων,
θα
συναντήσετε κι όμορφες μπουτίκ σε αυτό το
υπαίθριο εμπορικό κέντρο. Βρίσκεται κατά μήκος
της προκυμαίας του Μαϊάμι. Ντόπιοι και τουρίστες
έρχονται εδώ για να απολαύσουν τη ζωντανή
ατμόσφαιρα και να θαυμάσουν τον κόλπο με τη
συνοδεία ζωντανής μουσικής.

•

Νυχτερινή Διασκέδαση
Η νυχτερινή ζωή στο Μαϊάμι αποδεικνύει ότι μερικά
από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να
κάνετε σε αυτήν την πόλη θα συμβούν μόλις δύσει
ο ήλιος. Είναι μία πόλη γνωστή για την
καταπληκτική νυχτερινή ζωή που διαθέτει: κλαμπ
που ασφυκτιούν από τον κόσμο, πολύχρωμα
γευστικά κοκτέιλ, ήσυχα μπαρ και μερικά από τα
καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Η περιοχή στην
οποία
κατευθύνονται
καθημερινά
χιλιάδες
άνθρωποι είναι φυσικά το Μαϊάμι Μπιτς.

Οι καλύτερες παραλίες

•

Lummus Park Beach
Στην ανατολική πλευρά του Ocean Drive, η
Lummus Park Beach είναι ιδανική για κολύμπι,
ηλιοθεραπεία και βόλεϊ. Διαθέτει μεγάλες εκτάσεις
γκαζόν, μπαρ, φοίνικες κι εστιατόρια. Σε αυτή την
παραλία με τη λευκή άμμο έχουν πραγματοποιηθεί
τα γυρίσματα πολλών ταινιών και σειρών.
Χαλαρώστε εδώ πίνοντας ένα παγωμένο κοκτέιλ
και διασκεδάστε υπό τους ρυθμούς της μουσικής
που παίζουν τα μπαρ.

•

South Pointe Park Pier
Το South Pointe Park Pier έχει έκταση 17.000 τ.μ. και
περιλαμβάνει παιδική χαρά, προβλήτα για ψάρεμα
κι αρκετούς χώρους για πικνίκ. Αποτελεί ιδανικό
προορισμό αν θέλετε να αποφύγετε τη φασαρία
του κέντρου. Περιβάλλεται από το κανάλι
Government Cut και τον Ατλαντικό Ωκεανό και
διαθέτει υπαίθρια ντους κι εστιατόρια.

•

Fort Lauderdale Beach
Πρόκειται για μία υπέροχη παραλία γεμάτη
κατάλευκη άμμο και γαλάζια νερά. Διαθέτει έναν
πεζόδρομο ιδανικό για ποδηλασία, βόλτα με
πατίνια, τζόκινγκ και περπάτημα. Εδώ θα βρείτε
ψηλούς κοκοφοίνικες κι εκπληκτική θέα στο
γαλάζιο ωκεανό. Διαθέτει όλες τις βασικές
εγκαταστάσεις μίας παραλίας, όπως ντους,
ναυαγοσώστες, τουαλέτες, μπαρ κι εστιατόρια. Η
ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την παραλία
είναι γεμάτη κολλέγια, για αυτό και θα συναντήσετε
αρκετούς νέους ανθρώπους να απολαμβάνουν
το μπάνιο τους.

•

Matheson Hammock Park
Η παραλία αυτή είναι γνωστή για τους γερμένους
φοίνικες και τις παλιές βελανιδιές. Είναι ένα πάρκο
που περιλαμβάνει την τεχνητή πισίνα Atoll, τη
μαρίνα και φυσικά, την εντυπωσιακή παραλία.
Εδώ μπορείτε να απολαύσετε διάφορα θαλάσσια
σπορ, όπως kiteboarding και paddleboarding.
Απολαύστε μία πεζοπορία σε ένα από τα πολλά
μονοπάτια που διασχίζουν το δημοφιλές τοπίο.
Ακόμη, διαθέτει σχολή κωπηλασίας κι ιστιοπλοΐας.

•

South Beach
Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στο Μαϊάμι,
το South Beach είναι σίγουρα ένα μέρος που αξίζει
να επισκεφθείτε. Βρίσκεται στο Ocean Drive,
ακριβώς απέναντι από μερικά από τα πιο διάσημα
νυχτερινά κέντρα της πόλης. Αυτή η μοντέρνα
παραλία προσελκύει όλων των ειδών τουρίστες,
που έρχονται εδώ για να απολαύσουν την
ιστορική αρχιτεκτονική Art Deco και για να
δειπνήσουν σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια
της πολιτείας.

