
 
 

Καταρράκτες Νιαγάρα 
 

 

Οι Καταρράκτες Νιαγάρα, που βρίσκονται μεταξύ του Οντάριο στον Καναδά και της Νέας 

Υόρκης στις ΗΠΑ, αποτελούν φυσικά σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.  Αυτό το θαύμα της 

φύσεως δημιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν υποχώρησαν οι παγετώνες της 

τελευταίας εποχής των πάγων. Νεόνυμφοι από όλο τον κόσμο επιλέγουν τους καταρράκτες για 

το Μήνα του Μέλιτος, καθώς μαγεύονται από το μοναδικό υπερθέαμα και το μελωδικό ήχο του 

νερού. Αποτελούνται από δύο καταρράκτες: το περίφημο Πέταλο στην Καναδική πλευρά και 

τους Αμερικανικούς Καταρράκτες. Αδιαμφισβήτητα η καλύτερη θέα βρίσκεται στην Καναδική 

πλευρά. Θαυμάστε σχεδόν κάθε μέρα το ουράνιο τόξο που φιλοξενούν μέσα από μία μοναδική 

κρουαζιέρα ή πετάξτε από πάνω τους σε μία συναρπαστική πτήση με ελικόπτερο. Επισκεφθείτε 

το Λόφο του Κλίφτον, γεμάτο πολύχρωμα μαγαζιά, μουσεία, χώρους ψυχαγωγίας και λούνα 

παρκ. Μοναδικής ομορφιάς είναι το γραφικό, Βρετανικό χωριό Niagara on the lake. Οι 

Καταρράκτες Νιαγάρα συναρπάζουν και καθηλώνουν με το μαγευτικό τους τοπίο, 

δημιουργώντας στους επισκέπτες δέος απέναντι στο μεγαλείο της φύσης. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε τους Καταρράκτες Νιαγάρα είναι από τα μέσα Μαΐου 

έως τα μέσα Οκτωβρίου. Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα συναντήσετε αρκετές ζεστές 

μέρες. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου είναι πιθανό να συναντήσετε λίγο κρύο, όμως 

θα μπορείτε να θαυμάσετε τα δέντρα που παίρνουν τα εντυπωσιακά χρώματα του 

φθινοπώρου, ενώ κατά τους ανοιξιάτικους μήνες μπορείτε να δείτε λουλούδια να ανθίζουν στο 

Βοτανικό Κήπο. 

 

 

 Καταρράκτες Νιαγάρα – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -8 -7 -3 3 9 14 18 17 13 7 1 -4 

Μεγ(°C) -1 0 5 13 19 24 27 26 21 15 8 2 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Δείτε από κοντά το υπερθέαμα των καταρρακτών μέσα από μία κρουαζιέρα 

 Διασκεδάστε στο Clifton Hill 

 Απολαύστε τη θέα μέσα από ένα ελικόπτερο 

 Επισκεφθείτε ένα από τα πολλά καζίνο 

 Δοκιμάστε τοπικά κρασιά 

 Επισκεφθείτε τη γραφική πόλη Niagara on the Lake 

 Περιηγηθείτε στο Βοτανικό Κήπο 

 Θαυμάστε τους καταρράκτες, το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη μέσα από το Skylon Tower 

 Απολαύστε τα πυροτεχνήματα και το σόου με τα φώτα στους καταρράκτες κάθε βράδυ 

 Ξεναγηθείτε στο Old Fort Niagara 

 Εξερευνήστε το Glen Nature Reserve 

 Γευτείτε μοναδικές γεύσεις από όλο τον κόσμο. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: μεταξύ Η.Π.Α. και Καναδά 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής και Δολάρια Καναδά 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 14 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό για Μπάφαλο  

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις σας στο 

εσωτερικό της, αλλά και τα προάστια. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 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. Αμερικανικά Δολάρια δέχονται και στην 

πλευρά του Καναδά, ωστόσο θα λάβετε ρέστα σε Καναδικά Δολάρια. 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 Νιαγάρα, 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 στους Καταρράκτες Νιαγάρα με: 

 
 Νέα Υόρκη 

 Τορόντο 

 Ουάσινγκτον 

 Ορλάντο 

 Μαϊάμι 

 Νέα Ορλεάνη 

 Χιούστον 

 Ντάλλας 

 Μπαχάμες 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Κρουαζιέρα 

 

Αν σας αρέσει να βρίσκεστε κοντά στη δράση, μία 

κρουαζιέρα στους Καταρράκτες Νιαγάρα είναι ο 

απόλυτος τρόπος για να τους βιώσετε. Θα 

εκπλαγείτε από το μέγεθος αυτού του φυσικού 

θαύματος, καθώς σταγονίδια νερού βρέχουν το 

πρόσωπό σας. Αυτό το δημοφιλές αξιοθέατο είναι 

ένα από τα πολυσυζητημένα και το έχουν βιώσει οι 

μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου. Οι 

κρουαζιέρες διαρκούν περίπου μισή ώρα κι η 

εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη. 

 

 

 
2) Wine Region Tour 

 

Η περιοχή γύρω από τη λίμνη είναι ιδανική για την 

καλλιέργεια σταφυλιών. Για αυτό το λόγο θα βρείτε 

πολλά οινοποιεία για να εξερευνήσετε και να 

ξεναγηθείτε. Τα πακέτα συνήθως περιλαμβάνουν 

παραλαβή από το ξενοδοχείο, επίσκεψη σε 

επιλεγμένα οινοποιεία συνοδεία καταρτισμένου 

οδηγού και γευσιγνωσία. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επισκεφθείτε τα οινοποιεία της επιλογής σας για να 

δοκιμάσετε τις καλύτερες κόκκινες και λευκές 

ποικιλίες κρασιού. 

 

 

 

3) Skylon Tower 

 

Για να απολαύσετε μία εναλλακτική θέα προς τους 

καταρράκτες, αξίζει μία επίσκεψη στο 

παρατηρητήριο Skylon Tower, που βρίσκεται σε 

ύψος 236 μέτρων πάνω από το νερό. Ένας 

γυάλινος ανελκυστήρας σας οδηγεί στην κορυφή 

σε λιγότερο από ένα λεπτό, δίνοντάς σας 

πρόσβαση σε μία θέα που κόβει την ανάσα προς 

τους καταρράκτες και τα οινοποιεία του Νιαγάρα, 

το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη. Διαθέτει δύο 

εστιατόρια, εάν επιλέξετε να γευματίσετε 

θαυμάζοντας την ομορφιά που σας περιβάλλει. 

 

 

 

 

 

 



4) Old Fort Niagara 

 

Αυτό το φρούριο του 17ου αιώνα βρίσκεται στην 

Αμερικανική πλευρά των καταρρακτών κι αξίζει να 

το επισκεφθείτε, ειδικά αν είστε λάτρεις της 

ιστορίας. Το φρούριο έχει δει δράση κατά τη 

διάρκεια της αμερικανικής επανάστασης, του 

γαλλικού κι ινδιάνικου πολέμου κι έχει υπάρξει 

στρατόπεδο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου. Θα έχετε τη δυνατότητα να 

εξερευνήσετε υπόγεια δωμάτια, στρατώνες κι 

αρχαία κανόνια. 

 

 

 

 
5) Glen Nature Reserve 

 

Περπατήστε πάνω από 3,2 χιλιόμετρα σε αυτό το 

φυσικό καταφύγιο, μία ήσυχη απόδραση, μακριά 

από τα πλήθη των τουριστών της περιοχής. 

Βρίσκεται ακριβώς έξω από το Niagara Parkway, 

στην καναδική πλευρά των καταρρακτών κι η 

ομορφιά του είναι μοναδική, ιδιαίτερα κατά τους 

φθινοπωρινούς μήνες, καθώς τα δέντρα αρχίζουν 

να αλλάζουν χρώμα και να ρίχνουν τα φύλλα 

τους. Από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο μπορείτε 

να συμμετάσχετε καθημερινά σε πεζοπορίες με 

ξεναγό, ενώ το καταφύγιο είναι ανοιχτό όλο το 

χρόνο. 

 

 

 

6) Πίσω από τους καταρράκτες 

 

Αν θέλετε να φτάσετε στην καρδιά του Νιαγάρα, 

επιλέξτε την ξενάγηση Journey Behind the Falls. Θα 

έχετε τη δυνατότητα να νιώσετε τις ισχυρές 

δονήσεις των καταρρακτών καθώς κατεβαίνετε 

πάνω από 30 μέτρα μέσα από ένα τούνελ 130 

ετών. Μόλις φτάσετε στο μπαλκόνι παρατήρησης, 

η θέα θα σας κόψει την ανάσα. Μία εμπειρία ζωής 

που θα κάνει το ταξίδι σας στους Καταρράκτες του 

Νιαγάρα ανεπανάληπτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Zipline 

 

Για να ανεβάσετε την αδρεναλίνη σας και να 

απολαύσετε την απίστευτη, πανοραμική θέα στους 

Καταρράκτες του Νιαγάρα, επιλέξτε αυτή τη 

συναρπαστική δραστηριότητα στο φαράγγι του 

Νιαγάρα. Φορέστε τη ζώνη σας, δεθείτε στο σχοινί 

και “πετάξτε” 670 μέτρα πάνω από τον ισχυρό 

καταρράκτη. Νιώστε την απίστευτη δύναμη της 

φύσης και απολαύστε τη θέα μέχρι να φτάσετε 

στην απέναντι εξέδρα. 

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 

 Σιρόπι Σφενδάμου 

 

Στα αγγλικά υπάρχει η φράση «τόσο Καναδός, 

όσο και το σιρόπι σφενδάμου», ενώ στο κέντρο 

της Καναδικής σημαίας υπάρχει ένα φύλλο 

σφενδάμου. Δεν είναι περίεργο λοιπόν, που όλα τα 

προϊόντα και τα αρώματα σφενδάμου είναι στενά 

συνδεδεμένα με τον Καναδά. Συχνά καταναλώνεται 

με τηγανίτες, βάφλες και ντόνατς. Ακόμη, θα βρείτε 

ζαχαρωτά με γεύση σφενδάμου που είναι αρκετά 

διαδεδομένα στην Καναδική πλευρά των 

καταρρακτών. 

 

 

 

 Poutine 

 

Πρόκειται για μία γενναία μερίδα πατάτες τηγανιτές, 

σερβιρισμένες με μία αλμυρή σάλτσα και τριμμένο 

τυρί, δίνοντας  στο πιάτο αυτό ικανοποιητική γεύση 

κι υφή. Οι σεφ έχουν πειραματιστεί με αυτό το 

πιάτο και συχνά προσθέτουν φουά γκρα ή μαύρη 

τρούφα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που 

προτιμούν την απλή του μορφή. 

 

 

 

 

 

 
 



 Clifton Hill 

 

Μπορεί να είναι πολύ φωτεινό κι ελαφρώς… 

υπερβολικό, αλλά το Clifton Hill -  ένας από τους 

πιο διάσημους δρόμους της πόλης – αξίζει το 

χρόνο σας. Το Λας Βέγκας του Οντάριο, είναι 

γεμάτο με τουρίστες και θεματικά αξιοθέατα. Τα 

παιδιά θα λατρέψουν το Fun House, με την 

αίθουσα των καθρεφτών, ενώ θα βρείτε πολλά 

καταστήματα με αναμνηστικά και δώρα για τους 

αγαπημένους σας. Εδώ θα βρείτε το Μουσείο 

Κέρινων Ομοιωμάτων Movieland, το Niagara 

Speedway και πολλά εστιατόρια και μπαρ. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Όταν ο ήλιος δύει, έρχεται η ώρα να απολαύσετε 

τα νυχτερινά αξιοθέατα της περιοχής. Ακόμη κι οι 

ίδιοι οι καταρράκτες ζωντανεύουν, πλημμυρίζοντας 

πολύχρωμα φώτα. Αν εντυπωσιαστήκατε από τα 

φώτα, τότε τα πυροτεχνήματα σίγουρα θα σας 

κόψουν την ανάσα. Κάθε βράδυ, στις 22:00 

απολαύστε το φαντασμαγορικό σόου από 

οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Θα βρείτε 

εστιατόρια με κουζίνες από όλο τον κόσμο και 

πάρτι και μουσικές σκηνές για όλα τα γούστα. 

Φυσικά, αν αισθάνεστε τυχεροί, μην παραλείψετε 

να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά καζίνο της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από τους Καταρράκτες Νιαγάρα: 

 

 
 Niagara on the Lake 

 

Οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται στους 

Καταρράκτες Νιαγάρα, όμως δεν επισκέπτονται το 

Niagara on the Lake, μία γραφική πόλη του 18ου 

αιώνα που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα βόρεια. 

Χτισμένη στις όχθες της λίμνης Οντάριο, η πόλη 

προσφέρει υπέροχη θέα στο Τορόντο, ενώ 

περιβάλλεται από ένα όμορφο, φυσικό 

περιβάλλον. Εδώ θα βρείτε πληθώρα επιλογών σε 

εστιατόρια και μπουτίκ καταστήματα. Ακόμη, από 

τον Απρίλιο μέχρι το Νοέμβριο μπορείτε να 

παρακολουθήσετε το περίφημο Φεστιβάλ Shaw, το 

οποίο γιορτάζει το έργο στου Τζορτζ Μπερνάρντ 

Σαου μέσα από μία σειρά θεατρικών παραστάσεων. 

 

 

 

  Τορόντο 

 

Εξερευνήστε την ιστορία, τον πολιτισμό και τα 

κορυφαία αξιοθέατα του Τορόντο, μία πόλη του 

Καναδά μόλις 130 χιλιόμετρα από τους 

Καταρράκτες Νιαγάρα. Ανεβείτε στον Πύργο CN, 

εξερευνήστε τις έξι Chinatown που διαθέτει, 

περπατήστε στην περιοχή Harbourfront, θαυμάστε 

το Hockey Hall of Fame και ξεναγηθείτε στο 

ιστορικό  Fort York. Πρόκειται για μία μοναδική 

πόλη που εγγυάται ότι θα την αγαπήσετε. 

 

 

 

 

 


