
 
 

Λος Άντζελες 

 

Λος Άντζελες. Η «Πόλη των Αγγέλων». Η «Μέκκα της showbiz». Η πόλη των σταρ και των Όσκαρ. 

Λίγοι προορισμοί μπορούν να ανταγωνιστούν το κοσμοπολίτικο, λαμπερό, γεμάτο ζωντάνια και 

φως Λος Άντζελες. Είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ, μετά τη Νέα Υόρκη και 

χτίστηκε σε μία κοιλάδα ανάμεσα σε οροσειρές, δάση, έρημο και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αποτελεί 

το κέντρο του πολιτισμού, του εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης. Θαυμάστε τα 

αποτυπώματα των αστέρων, περπατήστε στο Walk of Fame, ψωνίστε στο Μπέβερλι Χιλς, 

απολαύστε το μπάνιο σας στις παραδεισένιες παραλίες και διασκεδάστε στα γνωστά νυχτερινά 

κέντρα. Περιοχές όπως η Τσάινα  Τάουν, το Λίτλ Τόκυο, το Ρόντεο Ντράιβ και το Μπελ Ερ θα 

σας μείνουν σίγουρα αξέχαστες. Τα μοναδικά αξιοθέατα, τα πολυτελή ξενοδοχεία κι εστιατόρια, 

οι υπέροχες παραλίες του Ειρηνικού Ωκεανού, οι τεράστιοι δρόμοι, οι ατελείωτοι φοίνικες, τα 

καλαίσθητα κτήρια κι ο ζεστός ήλιος θα σας κάνουν να αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε 

Χολιγουντιανή ταινία. Θυμηθείτε μόνο ότι το Λος Άντζελες είναι η πόλη που όλα μπορούν να 

συμβούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτερες εποχές για να επισκεφθείτε το Λος Άντζελες είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, 

καθώς τα επίπεδα της ζέστης και της υγρασίας πέφτουν, ενώ θα συναντήσετε και λιγότερους 

τουρίστες. Αν δεν σας πειράζουν οι συχνές βροχοπτώσεις, αξίζει μία επίσκεψη και κατά τους 

χειμερινούς μήνες. 

 

 

 Λος Άντζελες – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) 9 10 11 12 14 16 18 18 17 15 11 9 

Μεγ(°C) 20 20 21 23 24 26 28 29 28 26 23 20 

 

 

 

 Λος Άντζελες – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

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

θερμ(°C) 14 14 14 14 15 16 18 19 19 18 17 15 

 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Περπατήστε το Walk of Fame 

 Βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στο Hollywood Sign 

 Θαυμάστε την πόλη από το OUE Skyspace και το παρατηρητήριο Griffith 

 Επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

 Γίνετε ξανά παιδιά στο θεματικό πάρκο της Disneyland και της Universal Studios 

 Περιηγηθείτε στο Rodeo Drive του Μπέβερλι Χιλς 

 Χαλαρώστε στο Huntington Library 

 Παρακολουθήστε μία από τις ζωντανές παραστάσεις Comedy 

 Επισκεφθείτε μία από τις πανέμορφες παραλίες της πόλης 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα baseball στο στάδιο Dodger 

 Πραγματοποιήστε τα ψώνια σας στο Grand Central Market 

 Δοκιμάστε το εξαιρετικό φαγητό που σερβίρουν οι καντίνες. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -10 

 Νόμισμα: Δολάριο Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 16 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό και λεωφορεία. 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. 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 Λος Άντζελες, 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 Λος Άντζελες με: 

 
 Νέα Υόρκη 

 Λας Βέγκας 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Χαβάη 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 Κανκούν 

 Δομηνικανή Δημοκρατία 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Hollywood Sign 

 

Το σήμα κατατεθέν του Λος Άντζελες 

τοποθετήθηκε το 1923 και αρχικά έγραφε 

«Hollywoodland». Στην αρχή είχαν σκοπό να το 

κατεβάσουν μετά από 18 μηνες. Το σημαντικό 

αυτό ορόδημο έπεσε το 1949 και χτίστηκε ξανά το 

1978 από χάλυβα. Πραγματοποιήστε μία 

πεζοπορία στο Griffith Park, πλησιάστε – όσο 

επιτρέπεται – το διάσημο αυτό αξιοθέατο και 

θαυμάστε τη μοναδική θέα που προσφέρει. 

 

 

 

 
2) Griffith Observatory 

 

Αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα σημεία για 

να θαυμάσετε το Λος Άντζελες από ψηλά, το 

εσωτερικό του Griffith Observatory παρέχει μεγάλο 

πλήθος δραστηριοτήτων. Δίνει τη δυνατότητα 

στους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τα 

τηλεσκόπιά του και διοργανώνει πάρτι μία φορά το 

μήνα για να παρατηρήσετε τον ουρανό και τα 

αστέρια με διάφορα είδη τηλεσκοπίων. Το 

παρατηρητήριο μπορείτε να προσεγγίσετε μέσω 

πεζοπορίας μέσα από το πάρκο. Προσφέρονται 

διάφορες διαδρομες. 

 

 

 
3) Disneyland 

 

Ίσως ο πιο προφανής προορισμός για τα παιδιά 

κάθε ηλικίας είναι το πάρκο Disneyland, αλλά και 

το αδερφικό πάρκο California Adventure. Κάστρα 

πριγκιπισσών και μαγική γη γεμάτη χαρακτήρες 

παραμυθιών είναι λίγες μόνο από τις εικόνες που 

θα αποκομίσετε. Επιβιβαστείτε σε τραινάκια με 

θέμα το Space Mountain, τους Πειρατές της 

Καραϊβικής, το Big Thunder Mountain Railroad, τον 

Πόλεμο των Άστρων και το Guardians of the 

Galaxy. 

 

 

 

 

 

 



4) Universal Studios Hollywood 

 

Το 1964 η Universal Studios ξεκίνησε να 

πραγματοποιεί ξεναγήσεις στα στούντιο, ώστε οι 

επισκέπτες να μπορούν να δουν από κοντά τα 

σκηνικά και τα σετ των ταινιών και των 

τηλεοπτικών εκπομπών που έχουν γράψει ιστορία. 

Έπειτα, εντάχθηκε ένα θεματικό πάρκο για την 

αναψυχή των επισκεπτών. Θαυμάστε τα σκηνικά κι 

επιβιβαστείτε σε τραινάκια με θέμα το Χάρι Πότερ, 

το Jurassic Park, το Back to the Future και το σπίτι 

από το Psycho. 

 

 

 
5) Huntington Library 

 

Δεν είναι μόνο τα πολυάριθμα βιβλία που 

προσελκύουν τους επισκέπτες σε αυτή τη 

μαγευτική βιβλιοθήκη, καθώς περιβάλλεται από 

έναν μοναδικό κήπο που όμοιό του θα βρείτε στα 

βιβλία της Τζέιν Όστεν. Τριαντάφυλλα και 

μαρμάρινα αγάλματα περιβάλουν τις λίμνες και 

τους καταρράκες, ενώ στη μέση όλων βρίσκεται 

μία γέφυρα ιαπωνικού στιλ. Οι λάτρεις του 

ρομαντισμού και της μυθοπλασίας θα 

απολαύσουν έναν περίπατο εδώ. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 

 French Dip Sandwich 

 

Γνωστό κι ως Beef Dip, περιλαμβάνει ψιλοκομμένο 

μοσχαρίσιο κρέας. Στα εστιατόρια σερβίρεται με 

κρεμμύδια, ελβετικό τυρί και μοσχαρίσιο ζωμό.  

Ένα πιάτο που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε και 

θα το βρείτε στα περισσότερα εστιατόρια, 

καφετέριες, ενώ το σερβίρουν κι αρκετές καντίνες 

στο δρόμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hollenbeck Burrito 

 

Το Hollenbeck Burrito του Λος Άντζελες είναι 

παγκοσμίως γνωστό. Το κρέας που περέχει είναι 

χοιρινό, το οποίο ψιλοκόβεται και στη συνέχεια 

σιγοβράζεται σε κόκκινη σάλτσα. Περιέχει ντομάτα, 

φασόλια και γουακαμόλε. Σερβίρεται συχνά με ρύζι 

και σάλτσα τσίλι. Είναι μία πολύ γευστική επιλογή 

που σίγουρα θα φτιάξει τη μέρα σας.  

 

 

 

 

 

 
 Walk of Fame 

 

Αν κι η ιδέα για τη δημιουργία του Walk of Fame 

συζητήθηκε πρώτη φορά το 1953, ο δρόμος αυτός 

κατασκευάστηκε το 1961 με 1.558 αστέρια. Σήμερα 

διαθέτει πάνω από 2.600. Σε μικρή απόσταση 

βρίσκεται και το ιστορικό ξενοδοχείο Hollywood 

Roosevelt και το θρυλικό TLC Chinese Theatre, που 

φιλοξενεί πολλές μεγάλες πρεμιέρες ταινιών και τα 

Βραβεία Academy των τελευταίων χρόνων. 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Λος Άντζελες είναι γεμάτο μέρη για να 

απολαύσετε το ποτό σας και να διασκεδάσετε. 

Ωστόσο υπάρχουν μερικές περιοχές που 

ξεχωρίζουν στις καρδιές των ντόπιων και των 

επισκεπτών. Η West Hollywood, η Hermosa Beach 

κι η Venice είναι τρεις από αυτές. Εδώ θα βρείτε 

μπαρ για να απολαύσετε το κρασί σας, τζαζ μπαρ, 

κλαμπ γεμάτα κόσμο κι υπερπολυτελή πάρτυ. Η 

επιλογή είναι δική σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 
 Malibu Lagoon State Beach 

 

Μία δημοφιλής περιοχή για τους λάτρεις του σερφ, 

των πτηνών και της ιστορίας, η παραλία αυτή 

βρίσκεται στη συμβολή του Malibu Creek με τον 

Ειρηνικό Ωκεανό. Στα δυτικά υπάρχει μία περιοχή 

που ενδείκνυται για πικνίκ, ενώ η προβλήτα 

βρίσκεται στα ανατολικά. Η ευρύτερη περιοχή 

φιλοξενεί πάνω από 200 είδη πουλιών κι είναι 

ιδανική για την παρατήρηση και τη μελέτη τους. 

Διαθέσιμες θα βρείτε ξεναγήσεις αν ενδιαφέρεστε 

για την ιστορία της ινδικής φυλής Chumash που 

κατοικούσε στην περιοχή μέχρι τε τέλη του 1700. 

 

 

 
 Venice Beach 

 

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στο Λος 

Άντζελες, η Venice Beach είναι ιδανική για να 

απολαύσετε τον ήλιο, την άμμο και τη θάλασσα 

όλο το χρόνο. Πίσω από την παραλία βρίσκεται 

ένας πεζόδρομος μήκους 4 χιλιομέτρων. Η περιοχή 

φιλοξενεί πολλά καταστήματα, μπαρ κι εστιατόρια. 

Εκτός από το κολύμπι και το σερφ, μπορείτε να 

νοικιάσετε ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση υπάρχει 

κι ειδικά διαμορφωμένος χώρος για πατίνια και 

σκέιτ. 

 

 

 
 Will Rogers State Beach 

 

Είτε θέλετε να περάσετε λίγο χρόνο κάνοντας 

ηλιοθεραπεία είτε ένα ρομαντικό ηλιοβασίλεμα με 

το έτερον ήμισυ, η Will Rogers State Beach είναι η 

ιδανική επιλογή. Η παραλία διαθέτει ναυαγοσώστη 

και μπορείτε να κάνετε σερφ, να κολυμπήσετε, να 

κάνετε kitesurf, windsurf, καταδύσεις καθώς και να 

ψαρέψετε. Διαθέτει δίχτυα για βόλει, χώρο 

στάθμευσης κι εστιατόριο. Κοντά στην παραλία 

βρίσκεται και το ενυδρείο Santa Monica. 

 

 

 

 

 

 



 Hermosa Beach 

 

Αυτή η αμμώδης παραλία έχει γίνει γνώστη κυρίως 

λόγω της ζωντανής μουσικής σκηνής που διαθέτει 

το μπαρ της. Τα νερά της είναι ιδανικά για να 

ανακαλύψετε τους υποβρύχιους θησαυρούς που 

κρύβουν. Ακόμη, διαθέτει δίχτυα για βόλει. Στεγάζει 

καθημερινά μία αγορά αγροτών και φιλοξενεί το 

Lighthouse Café – ένα διάσημο τζαζ κλαμπ. Η 

παραλία διαθέτει καταστήματα ενοικίασης 

εξοπλισμού θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 

ναυαγοσώστες, εγκαταστάσεις αναπηρικών 

αμαξιδίων, ντους κι εστιατόρια. 

 

 
 Santa Monica State Beach 

 

Η Santa Monica είναι μία από τις πιο εικονικές και 

γραφικές παραλίες του Λος Άντζελες που, εκτός 

από εκπληκτική θέα, έχει να προσφέρει και μία 

πληθώρα ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. Το πιο 

γνωστό σημείο της παραλίας είναι η προβλήτα, 

που ίσως σας φανεί υπερβολική στην αρχή, 

ωστόσο είναι μία μοναδική εμπειρία. Τραινάκια, 

ρόδα, περίπτερα με παιχνίδια είναι λίγα μόνο από 

όσα κάνουν την παραλία διασκεδαστική, 

ευχάριστη κι ελκυστική για τους επισκέπτες. Η 

αμμώδης παραλία έχει μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα 

κι είναι ιδανική για περιπάτους, κολύμπι, σερφ, 

κωπηλασία και βόλει. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

