
 

 

Βοστώνη 

 

Βοστώνη. Η πόλη από όπου ξεκίνησε ο αγώνας της Ανεξαρτησίας. Η πρωτεύουσα της 

πολιτείας της Μασαχουσέτης, χτισμένη στις εκβολές του ποταμού Τσαρλς, αποπνέει ευρωπαϊκό 

αέρα. Αποκαλείται η “Πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ”, καθώς φιλοξενεί μερικά από τα 

μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, όπως το MIT και το Χάρβαρντ. Αυτή η ήσυχη και καθαρή 

πόλη είναι μία από τις παλαιότερες της χώρας, με τους πρώτους Άγγλους άποικους να 

εγκαθίστανται το 1630. Τα πάρκα της είναι γεμάτα αγάλματα αφιερωμένα στους μεγαλύτερους 

ηγέτες της αμερικανικής επανάστασης. Οι άνθρωποί της, καλοντυμένοι κι ευγενικοί, μιλούν 

πολλές γλώσσες. Κτήρια βικτωριανής αρχιτεκτονικής και τούβλινα σπίτια του 19ου αιώνα 

κοσμούν τα πέτρινα, καθαρά πεζοδρόμια. Η ακαθόριστη πολεοδομική δόμησή της κι οι στενοί 

δρόμοι δυσκολεύουν τη χρήση αυτοκινήτων, για αυτό και χαρακτηρίζεται “Walking City”. 

Ιστορία έχει γράψει και στον αθλητισμό, με διακεκριμένες ομάδες μπέιζμπολ, χόκεϊ και μπάσκετ. 

Αυτή η αντισυμβατική πόλη, γενέτειρα του Poe και των Κέννεντυ, μαγεύει με τα χρώματα, την 

κουλτούρα και την αρχιτεκτονική της. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Ιδανικό καιρό για την επίσκεψή σας στη Βοστώνη θα συναντήσετε κατά τους ανοιξιάτικους και 

φθινοπωρινούς μήνες, επιτρέποντας την εξερεύνηση της πόλης με τα πόδια. Το καλοκαίρι είναι 

επίσης δροσερό και σας επιτρέπει να απολαύσετε βόλτες, υπαίθριες συναυλίες κι αγώνες 

μπάσκετ. 

 

 

 Βοστώνη – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) -5 -4 -1 5 10 15 19 18 14 8 3 -2 

Μεγ(°C) 2 4 7 13 19 24 27 26 22 16 11 5 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεναγηθείτε σε ένα – ή περισσότερα – από τα αμέτρητα μουσεία 

 Χαλαρώστε στο Public Garden 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα μπέιζμπολ στο Fenway Park 

 Επισκεφθείτε την εκκλησία Old North 

 Περιηγηθείτε στο Beacon Hill 

 Θαυμάστε την πόλη από ψηλά από το παρατηρητήριο Skywalk 

 Παρακολουθήστε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης 

 Επισκεφθείτε το Captain Jackson’s Historic Chocolate Shop 

 Περπατήστε στο Boston Harborwalk 

 Επισκεφθείτε τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και ΜΙΤ 

 Ακολουθήστε το Freedom Trail και το Black Heritage Trail 

 Περιηγηθείτε στο Copley Square 

 Θαυμάστε τα πολύχρωμα ψάρια στο New England Aquarium 

 Ψωνίστε στο Boston Public Market 

 Επισκεφθείτε το Harbor Island 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 14 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. Στη Βοστώνη θα βρείτε ακόμη 

200 σημεία ενοικίασης ποδηλάτου. 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 στη Βοστώνη, 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 στη Βοστώνη με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Χαβάη 

 Μαϊάμι 

 Φιλαδέλφεια 

 Ουάσινγκτον 

 Μπαχάμες 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Freedom Trail 

 

Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές 

δραστηριότητες της πόλης, μία διαδρομή 4 

χιλιομέτρων που περνά από σημαντικά ιστορικά 

αξιοθέατα. Ξεκινάει από το  Boston Common και 

καταλήγει στο Μνημείο Bunker Hill.  Τα 

περισσότερα αξιοθέατα δεν έχουν κάποιο κόστος, 

ωστόσο τρία από αυτά έχουν εισιτήριο εισόδου: το 

Paul Revere House, το Old South Meeting House 

και το Old State House. Θα βρείτε πολλές 

οργανωμένες ξεναγήσεις αν θέλετε να ενταχθείτε, 

ωστόσο τα πλακάκια στη διαδρομή είναι κόκκινα, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε τη 

διαδρομή με τους δικούς σας ρυθμούς. 

 

 

2) Fenway Park 

 

Είτε σας αρέσει το μπέιζμπολ, είτε όχι, το Fenway 

Park προσφέρει συναρπαστικές πληροφορίες για 

την ιστορία της Αμερικής και της Βοστώνης. 

Χτισμένο το 1912, το πάρκο είναι το παλαιότερο 

Major League Baseball που χρησιμοποιείται. 

Ωστόσο, αν θέλετε πραγματικά να ζήσετε το 

Fenway Park όπως οι κάτοικοι της πόλης, 

παρακολουθήστε έναν αγώνα των Red Sox ή 

απολαύστε ένα ποτό στο Bleacher Bar, το οποίο 

βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες. 

 

 

 

3) Old North 

 

Πρόκειται για την παλαιότερη εκκλησία της 

Βοστώνης, καθώς ιδρύθηκε το 1722. Είναι ο πιο 

δημοφιλής ιστορικός χώρος της πόλης. Πιστεύεται 

ότι από αυτή την εκκλησία στάλθηκε το μήνυμα 

“One if by land, and two if by sea”  από τον Paul 

Revere τα μεσάνυχτα της 18ης Απριλίου 1775, με 

σκοπό να προειδοποιήσει τους συμπατριώτες του 

για την απόφαση των βρετανικών στρατευμάτων 

να προχωρήσουν στο Concord. Μέσα στην 

εκκλησία βρίσκεται κι η προτομή του Τζορτζ 

Ουάσινγκτον. 



4) Μουσεία 

 

Η Βοστώνη φιλοξενεί μερικά από τα πιο 

συναρπαστικά μουσεία στον κόσμο. Το Μουσείο 

Επιστημών είναι δημοφιλές τόσο για ενήλικες, όσο 

και για παιδιά, όπως και το New England 

Aquarium. Το USS Constitution Museum και το 

Boston Tea Party Ships and Museum είναι ιδανικά 

για τους λάτρεις της ιστορίας. Το Μουσείο Καλών 

Τεχνών διαθέτει εκτενή συλλογή ζωγραφικής κι 

αντικειμένων παγκοσμίου φήμης από την αρχαία 

Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Το Μουσείο Isabella Stewart 

Garden φιλοξενεί σημαντικούς πίνακες από όλο 

τον κόσμο σε ένα παλάτι βενετσιάνικου στιλ. Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης είναι ιδανικό για 

τους λάτρεις της σύγχρονης κι αφηρημένης τέχνης. Επιπλέον, η Βοστώνη φιλοξενεί το Μουσείο 

Bunker Hill, το Παιδικό Μουσείο της Βοστώνης και την Προεδρική Βιβλιοθήκη John F. Kennedy. 

 

 

5) Black Heritage Trail 

 

Αυτή η διαδρομή εξερευνά την ιστορία της 

κοινότητας των μαύρων της Βοστώνης του 19ου κι 

20ου αιώνα. Έχει μήκος περίπου 2,4 χιλιόμετρα και 

περνάει κυρίως από τη γειτονιά Beacon Hill, 

συναντά 14 αξιοθέατα, όπως το African Meeting 

House, το Σχολείο Abiel Smith, το Μνημείο Robert 

Gount Shaw κι άλλα μέρη του υπόγειου 

σιδηρόδρομου της Βοστώνης.  Μία επίσκεψη αξίζει 

το Μουσείο της Αφροαμερικανικής Ιστορίας, κοντά 

στο Κυβερνείο της Μασαχουσέτης. Εναλλακτικά 

περπατήστε στο National Park Service. 

 

 

6) Skywalk Observatory 

 

Το Skywalk είναι ένα παρατηρητήριο στον Πύργο 

Prudential, ύψους  213 μέτρων στην περιοχή Back 

Bay. Διατίθεται ηχητική ξενάγηση, προσφέρονται 

πληροφορίες για τα αξιοθέατα που βλέπετε και την 

ιστορία τους. Ακόμη, υπάρχει κινηματογραφική 

αίθουσα και το Μουσεία Dream of Freedom, 

αφιερωμένο στο ρόλο των μεταναστών στην 

πόλη. Ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο κομψό 

εστιατόριο Top of the Hub στον 52ο όροφο του 

πύργου κι απολαύστε το ηλιοβασίλεμα με ένα ποτό 

στο χέρι. 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Clam Chowden 

 

Το πιάτο αυτό υπάρχει εδώ κι αιώνες χάρη στους 

αποίκους που εισήγαγαν την παχύρευστη σούπα 

στη Νέα Αγγλία το 18ο αιώνα. Πρόκειται για μία 

σούπα στρειδιών με μύδια, κρεμμύδι, γάλα ή κρέμα 

και πατάτες. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι το λευκό 

της χρώμα. Το πιάτο θα βρείτε σχεδόν σε κάθε 

εστιατόριο της Βοστώνης, καθώς το αγαπούν 

πολύ οι κάτοικοι, αλλά κι οι επισκέπτες της. 

 

 

 

 

 

 Boston Cream Pie 

 

Ίσως να μην υπάρχει τίποτα στη Βοστώνη που να 

τη χαρακτηρίζει τόσο, όσο το επιδόρπιο που πήρε 

το όνομά του από την ίδια. Δημιουργήθηκε πρώτη 

φορά το 1856 από το Γάλλο σεφ Augustine 

Francois Anezin. Πρόκειται για δύο αφράτα κέικ 

βουτηγμένα σε σιρόπι ρουμιού, με μία στρώση 

κρέμας να τα χωρίζει. Τέλος, λούζεται με λαμπερή 

σοκολάτα. Σερβίρεται στα εστιατόρια ξενοδοχείων, 

ενώ θα βρείτε και πολλές παραλλαγές σε 

εστιατόρια, καφετέριες και ζαχαροπλαστεία. 

 

 

 

 Copley Square 

 

Το Copley Square βρίσκεται στη συνοικία Back 

Bay κι είναι ένα πολυσύχναστο, αλλά όμορφο 

κέντρο γεμάτο καταστήματα, αξιοθέατα κι όμορφη 

αρχιτεκτονική. Μερικά από τα αξιοθέατα που αξίζει 

να δείτε είναι η Ιστορική Δημόσιο Βιβλιοθήκη κι η 

Εκκλησία Trinity. Η γραμμή τερματισμού του 

Μαραθωνίου της Βοστώνης βρίσκεται στην οδό 

Baylston, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται κι η 

οδός Newbury, γεμάτη εστιατόρια και 

καταστήματα υψηλών προδιαγραφών. Αξίζει να 

δείτε και το άγαλμα της Χελώνας με το Λαγό, 

βασισμένο στο γνωστό μύθο. 



 Public Garden 

 

Αυτός ο χαριτωμένος κήπος δημιουργήθηκε το 

1634 βασισμένος σε μοντέλο Βικτωριανής εποχής 

με τη βοήθεια του τότε νέου Τμήματος Πάρκων κι 

Αναψυχής που εισήγαγε πάνω από 80 είδη φυτών. 

Έντονα μοτίβα λουλουδιών κι εξωτικά δέντρα και 

φυτά δίνουν χρώμα στον κήπο. Επιβιβαστείτε σε 

ένα Boat Swan για μία μοναδική βόλτα στη λίμνη 

και θαυμάστε την απέραντη ομορφιά. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήστε βόλτα στα μονοπάτια και 

χαλαρώστε στα παγκάκια. 

 

 

 

 Quincy Market 

 

Ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στη Βοστώνη, το 

Quincy Market βρίσκεται στην ιστορική περιοχή 

που κατασκευάστηκε το 1824 και πήρε το όνομά 

της από το Δήμαρχο Josiah Quincy. Στη 

πολύχρωμη, πάντα ζωντανή αγορά θα βρείτε 

αντικείμενα, σουβενίρ κι αναμνηστικά για να 

αγοράσετε και μία υπέροχη αίθουσα φαγητού με 

μεγάλη ποικιλία σε γαστρονομικές επιλογές. 

 

 

 

 

 

 Boston Ballet 

 

Το Boston Ballet ιδρύθηκε το 1963 και σήμερα 

αποτελείται από 69 χορευτές 20 εθνικοτήτων που 

χορεύουν στην ιστορική Όπερα της Βοστώνης. Το 

Boston Ballet άνοιξε το Φεστιβάλ Nervi στην Ιταλία 

το 1979 κι ήταν η πρώτη αμερικανική εταιρία χορού 

που εμφανίστηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 

Είναι διάσημη για την απόδοση του 

«Καρυοθραύστη», καθώς ψηφίστηκε η καλύτερη 

παραγωγή της παράστασης το 2009. Ένας 

πραγματικός θρίαμβος που θα λατρέψει όλη η 

οικογένεια. 

 

 

 

 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η Βοστώνη φημίζεται για τη νυχτερινή ζωή της. Εδώ 

θα συναντήσετε από κλαμπ λουσμένα στο φως 

μέχρι ήσυχα μπαρ κι ιστορικές παμπ. Τα 

περισσότερα νυχτερινά κέντρα βρίσκονται στο 

Theater District και στο Beantown. Δοκιμάστε 

τοπικά κοκτέιλ και διασκεδάστε στην 

«Πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ», εκεί που οι κάτοικοι 

ξέρουν να διασκεδάζουν. 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από τη Βοστώνη: 

 

 

 Ουάσινγκτον 

 

Η πόλη που διάλεξαν να είναι η πρωτεύουσα της 

Ομοσπονδίας και να εντυπωσιάζει με τη 

μεγαλόπρεπη κι ήρεμη δύναμή της είναι χτισμένη 

δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ και τον παραπόταμο 

Ανακόστια. Δείτε από κοντά το Καπιτώλιο, το Λευκό 

Οίκο,  το Ανώτατο Δικαστήριο, τη Βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου και την πισίνα αντανάκλασης του 

διάσημου Οβελίσκου. Περιηγηθείτε στην Εθνική 

Πινακοθήκη και το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής 

και Διαστήματος. Εδώ δεν κυριαρχούν οι 

ουρανοξύστες. Η πόλη χαρακτηρίζεται από την 

πολυφυλετική ανθρώπινη παρουσία, την υποδειγματική αστική οργάνωση και τους ανοιχτούς 

ορίζοντες. 

 

 Φιλαδέλφεια και κοινότητα Amish 

 

Γνωστή κι ως «Πόλη της Αδελφικής Αγάπης», στη 

Φιλαδέλφεια θα δείτε από κοντά την περίφημη 

Liberty Bell, ένα από τα σύμβολα της ελευθερίας 

της Αμερικής. Περπατήστε στον παλαιότερο 

κατοικημένο δρόμο της χώρας, τον Elfreth’s Alley. 

Έπειτα κατευθυνθείτε στην περιοχή Λάνκαστερ, η 

οποία φιλοξενεί την κοινότητα Amish και 

μεταφερθείτε στον ιστορικό μεσαίωνα. Μάθετε για 

τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής αυτής της κοινότητας, 

απολαύστε μία αυθεντική βόλτα με άμαξα στην 

αγροτική περιοχή κι επισκεφθείτε το Amish 

Marketplace. 



 Νέα Υόρκη 

 

Η πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου σίγουρα 

θα σας κάνει να την ερωτευτείτε. Ανεβείτε σε έναν 

ουρανοξύστη και θαυμάστε τη Νέα Υόρκη από την 

καλύτερη οπτική. Κάντε βόλτα με ποδήλατο μέσα 

στο Σέντραλ Παρκ και χαλαρώστε ανάμεσα στις 

λίμνες και τα δέντρα. Παρακολουθήστε μία 

παράσταση Μπρόντγουεϊ κι ενθουσιαστείτε με τις 

ερμηνείες και τα σκηνικά. Περπατήστε τη Γέφυρα 

του Μπρούκλιν και βγάλτε μοναδικές 

φωτογραφίες. Η Νέα Υόρκη έχει να προσφέρει κάτι 

σε κάθε ταξιδιώτη. 


