
 
 

Χιούστον 

 

Αν ψάχνετε πολιτισμό, τέχνες, φαγητό, ψώνια, αρχιτεκτονική, μοναδικά αξιοθέατα και 

διασκεδαστικές εμπειρίες, τότε ο προορισμός σας είναι το Χιούστον. Η «Πόλη του Διαστήματος» 

πήρε το όνομά της από το Στρατηγό Σαμ Χιούστον, ο οποίος κέρδισε τη μάχη του San Jacinto 

το 1836, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του Τέξας από το Μεξικό. Βρίσκεται στο Νότιο Τέξας, 

σε μικρή απόσταση από τον Κόλπο του Μεξικού  κι είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ. 

Φιλοξενεί το Διαστημικό Κέντρο του Χιούστον, διάσημους σεφ, εμπνευσμένα μουσεία κι 

καταπράσινα πάρκα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του Τέξας και θεωρείται 

από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες πόλης στην Αμερική. Το Χιούστον έχει συνδυάσει το 

όνομά του με την εξερεύνηση των κόσμων που περιβάλλουν τον πλανήτη μας. Αυτή η 

εντυπωσιακή μεγαλούπολη του νότου είναι γεμάτη ψηλούς ουρανοξύστες ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής. Τους επισκέπτες ενθουσιάζει η χαρακτηριστική βαριά προφορά των ντόπιων, 

κληρονομιά από τους γνωστούς καουμπόηδες. Φορέστε, λοιπόν, τις μπότες και το καπέλο σας 

χωρίς κανένα δισταγμό και φύγαμε για το ονειρικό Χιούστον! 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Χιούστον είναι από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο 

κι από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. Ο καιρός είναι ευχάριστος κατά τη διάρκεια αυτών των 

μηνών κι υπάρχουν πολλά φεστιβάλ για να απολαύσετε. 

 

 

 Χιούστον – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) 6 8 11 15 20 23 24 24 21 16 11 7 

Μεγ(°C) 17 19 23 26 30 33 34 35 32 28 22 18 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Επιστήμης 

 Ξεναγηθείτε στο Διαστημικό Κέντρο 

 Χαλαρώστε στο πάρκο Discovery Green 

 Νιώστε ξανά παιδιά στο Fast Track Amusements 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα NBA στο Toyota Center 

 Ψωνίστε στο The Galleria 

 Βγάλτε μοναδικές φωτογραφίες στο Hines Waterwall Park 

 Δοκιμάστε τοπική μπύρα στο Saint Arnold Brewing Company 

 Παρακολουθήστε μία θεατρική παράσταση στο The Music Box Theater 

 Θαυμάστε την πόλη από ψηλά στο JPMorgan Chase Tower 

 Δείτε από κοντά το Μνημείο και το Μουσείο του San Jacinto 

 Φωτογραφηθείτε στο φημισμένο “Houston is Inspired” 

 Εξερευνήστε την Chinatown 

 Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στο “Twilight Epiphany” Skyspace 

 Περπατήστε στο Buffalo Bayou Park. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -8 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 16 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό, λεωφορεία και Metrorail (τοπικά τραμ). Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε 

όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί ή uber. 

 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 Χιούστον, 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 Χιούστον με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Νέα Ορλεάνη 

 Ουάσινγκτον 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 Τορόντο 

 Ντάλλας 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Διαστημικό Κέντρο του Χιούστον 

 

Το κορυφαίο αξιοθέατο της πόλης, το Διαστημικό 

Κέντρο του Χιούστον φιλοξενεί περισσότερα από 

400 μόνιμα εκθέματα και συχνές εκθέσεις σχετικές 

με προγράμματα διαστημικών πτήσεων.  Πρόκειται 

για ένα μέρος που θα ενθουσιάσει όλη την 

οικογένεια με την απίστευτη συλλογή ταινιών και 

διαδραστικών κονσολών που διαθέτει. Αφού 

εξερευνήσουν το Διαστημικό Κέντρο, οι επισκέπτες 

μεταφέρονται στο NASA Johnson Space Center, 

εκεί όπου γράφτηκε ιστορία. 

 

 

 

 

2) Μουσείο Φυσικής Επιστήμης 

 

Το Μουσείο Φυσικής Επιστήμης του Χιούστον 

διαθέτει μία εκπληκτική συλλογή ορυκτών, 60 

μεγάλους σκελετούς – συμπεριλαμβανομένων 

τεσσάρων Τυραννόσαυρων Ρεξ και τριών 

πτερόσαυρων, μοντέλα διαστημικού σταθμού κι 

ένα πλανητάριο. Ιδρύθηκε το 1909 κι είναι από τα 

πιο δημοφιλή στη Βόρεια Αμερική, φιλοξενώντας 

αμέτρητες εκθέσεις. Τα παιδιά θα λατρέψουν το 

ρολόι – ακρίδα στην είσοδο του μουσείου, τα 

πόδια του οποίου μοιάζουν να εναρμονίζονται με 

τα δευτερόλεπτα.  

 

 

3) Saint Arnold Brewing Company 

 

Μία επίσκεψη στο παλαιότερο ζυθοποιείο του 

Χιούστον, τη Saint Arnold Brewing Company, 

αποτελεί εγγυημένη διασκέδαση. Εδώ 

πραγματοποιείται όλη η διαδικασία της ζυθοποιίας, 

από την παρασκευή έως το φιλτράρισμα και την 

εμφιάλωση. Παρασκευάζει διάφορα είδη μπύρας, 

μερικές εποχιακές, ενώ άλλες διαθέσιμες όλο το 

χρόνο σε σούπερ μάρκετ, κάβες, μπαρ κι 

εστιατόρια σε όλο το Τέξας, τη Λουιζιάνα και τη 

Φλόριντα. Ξεναγηθείτε στο εργοστάσιο κι έπειτα 

απολαύστε το μεσημεριανό γεύμα συνοδεία μίας μπύρας. 

 



4) Toyota Center 

 

Αυτό το γήπεδο μπάσκετ ονομάστηκε από την 

ιαπωνική εταιρία αυτοκινήτων Toyota κι είναι η 

έδρα των Χιούστον Ρόκετς. Είναι ένα ιδιαίτερα 

δημοφιλές μέρος, τόσο για τους ντόπιους, όσο και 

για τουρίστες. Περιβάλλεται από πολλά καλά 

ξενοδοχεία κι εστιατόρια. Αν η επίσκεψή σας στην 

πόλη συμπέσει με αγώνα NBA, μην παραλείψετε να 

τον παρακολουθήσετε, ακόμη κι αν δεν είστε 

λάτρεις του αθλήματος. Η ατμόσφαιρα είναι 

ξεσηκωτική κι οι αγώνες απολαυστικοί. Μην 

παραλείψετε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια NBA 

πριν από την αναχώρησή σας, καθώς εξαντλούνται πολύ νωρίς. 

 

 

5) Μουσείο και Μνημείο του San Jacinto 

 

Υψωμένο πάνω από το κανάλι του Χιούστον, το 

Μνημείο του San Jacinto είναι το ψηλότερο 

μνημείο πολέμου του έθνους, ξεπερνώντας κατά 

4,5 μέτρα το Μνημείο της Ουάσινγκτον. Αυτός ο 

οβελίσκος αποτίει φόρο τιμής σε όσους 

αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία του Τέξας από 

το Μεξικό το 1836. Το ομώνυμο μουσείο στεγάζει 

επίσης τη Βιβλιοθήκη Albert and Ethel Herzstein, 

όπου θα βρείτε σπάνια βιβλία κι ευαίσθητα 

χειρόγραφα. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Elote 

 

 

Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ψημένο καλαμπόκι, το 

Χιούστον είναι η πόλη που πρέπει να το 

δοκιμάσετε. Σερβίρεται σε ξύλινο καλαμάκι με πιπέρι 

τσίλι, τυρί cotija και μαγιονέζα. Θα το βρείτε σε 

όλες τις καντίνες με μεξικανική κουζίνα μέσα στην 

πόλη, αλλά και σε καφετέριες κι εστιατόρια. 

 

 

 

 

 



 Queso 

 

Παραδοσιακά είναι λιωμένο, κρεμώδες τυρί που 

συνήθως σερβίρεται σε ένα μπολ μαζί με τραγανά 

τσιπς τορτίγιας. Το Χιούστον έχει μεγάλη 

παράδοση σε αυτό το πιάτο και θα βρείτε πολλές 

παραλλαγές: καπνιστό τυρί asadero με 

μοσχαρίσιο κρέας, με καυτερή σάλτσα και 

αποξηραμένες πιπεριές, με γκουακαμόλε, πιπεριές 

χαλαπένιος κι ελιές. Συχνά θα το βρείτε και μέσα σε 

μπέργκερ. 

 

 

 

 

 The Galleria 

 

Αν θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, το εμπορικό 

κέντρο The Galleria είναι το κατάλληλο μέρος. 

Σχεδιασμένο να θυμίζει το εκπληκτικό Galleria 

Vittorio Emanuele του Μιλάνου, φιλοξενεί πάνω 

από 400 καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, 

υπέροχα εστιατόρια, ένα παγοδρόμιο, μία παιδική 

χαρά και πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψετε. 

Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Τέξας.  

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Χιούστον ενθουσιάζει ντόπιους και τουρίστες με 

τα καλύτερα σημεία νυχτερινής διασκέδασης 

διάσπαρτα σε όλη την πόλη. Είτε θέλετε να 

χαλαρώσετε με το ποτό σας σε ένα μπαρ, είτε να 

απολαύσετε ζωντανή μουσική, είτε να χορέψετε 

μέχρι το ξημέρωμα, το Χιούστον θα σας 

ανταμείψει. Οι περιοχές Montrose, River Oaks και 

Downtown συγκεντρώνουν τα καλύτερα μαγαζιά. 

Αν είστε λάτρεις του θεάτρου, η πόλη φιλοξενεί 

υπέροχες θεατρικές παραστάσεις. 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από το Χιούστον 

 

 

 Sam Houston National Forest 

 

Ένα από τα τέσσερα εθνικά πάρκα του Τέξας, το 

Sam Houston National Forest είναι το πιο 

δημοφιλές και βρίσκεται μόλις 80 χιλιόμετρα από το 

κέντρο του Χιούστον. Εξερευνήστε το κάνοντας 

πεζοπορία ή ποδήλατο βουνού. Το μονοπάτι 

πεζοπορίας Lone Star είναι προσβάσιμο όλο το 

χρόνο και δεν είναι ποτέ γεμάτο κόσμο. Κατά 

μήκος του μονοπατιού θα βρείτε κολπίσκους, 

ποτάμια και ρέματα. Θα συναντήσετε διάφορα 

είδη βλάστησης κι οικοσυστημάτων, το καθένα 

ζωτικό για τη ζωή του δάσους με το δικό του 

τρόπο. 

 

 Σαν Αντόνιο 

 

Με ισχυρή αποικιοκρατική ιστορία, το Σαν Αντόνιο 

είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις του 

Τέξας. Εδώ βρίσκεται το The Alamo, το ισπανικό 

κτήριο του 18ου αιώνα που διατηρήθηκε για να 

απολαύσουν και να μάθουν για αυτό με τη μορφή 

μουσείου οι επόμενες γενιές. Αποτελεί μνημείο για 

την αιματηρή μάχη του 1836. Εκτός από ιστορικά 

στοιχεία, το Σαν Αντόνιο διαθέτει σύγχρονη 

κουλτούρα για να ανακαλύψετε και φύση για να 

απολαύσετε. Εξερευνήστε το San Antonio 

Riverwalk, το Natural Bridge Caverns και το Six 

Flags Fiesta Texas. 

 

 Ντάλας 

 

Ως η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Τέξας, το 

Ντάλας είναι μία ζωντανή και πολυσύχναστη πόλη 

που φιλοξενεί 1,3 εκατομμύρια κατοίκους. Διαθέτει 

πολλά ιστορικά και πολιτιστικά σημεία για να 

εξερευνήσετε. Το Sixth Floor Museum στο Dealey 

Plaza μοιάζει με μία εκτενή έκθεση της προεδρίας 

του Τζον Φ. Κένεντι κι εμβαθύνει στη δολοφονία 

του. Το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας εκθέτει 

σύγχρονες κι ιστορικές καλλιτεχνικές δημιουργίες 

και παραμένει ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ. Με 

εκθέσεις ηλικίας 5.000 χρόνων, αυτό το μουσείο 

διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές του νότου.  

 



 Νέα Ορλεάνη 

 

Στον ποταμό Μισισιπή, στη Λουιζιάνα βρίσκεται η 

εμβληματική πόλη της Νέας Ορλεάνης. Γνωστή κι 

ως “Big Easy”, είναι η μουσική πρωτεύουσα των 

ΗΠΑ, καθώς εδώ γεννήθηκε η τζαζ. Παντού θα 

βρείτε διάσημα κέντρα με ζωντανή μουσική και 

μπαρ. Ένα μεγάλο πάντρεμα πολιτισμών, η Νέα 

Ορλεάνη φιλοξενεί μία μεγάλη γαλλική κοινότητα, 

καθώς κι ακμάζουσες αφρικανικές κοινότητες. 

Πρόκειται για μία φιλόξενη, ανοιχτόμυαλη και 

διασκεδαστική πόλη που αξίζει να δείτε 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. 

 

 

 

 Mustang Island 

 

Για τους λάτρεις της θάλασσας, μία επίσκεψη στο 

Mustang Island αποτελεί μία αξέχαστη κι 

αναζωογονητική εκδρομή από το Χιούστον. Σε 

απόσταση 8 χιλιομέτρων από την ακτή του Κόλπου 

του Μεξικού, αυτό το νησί φιλοξενεί πάνω από 400 

διαφορετικά είδη πουλιών και πράσινες θαλάσσιες 

χελώνες, ένας είδος προς εξαφάνιση. Οι παραλίες 

της είναι γεμάτες αυγά αυτή της χελώνας κι αξίζει 

να τις εξερευνήσετε. Φυσικά, μπορείτε να πάτε για 

παρατήρηση πτηνών, παράκτιες πεζοπορίες και 

βουτιές στη θάλασσα. 


