
 
 

Νέα Ορλεάνη 

 

Η Νέα Ορλεάνη είναι η σημαντικότερη πόλη της πολιτείας της Λουιζιάνα. Τη διασχίζει ο ποταμός 

Μισισιπί και κάθε σοκάκι της αποπνέει ρομαντισμό. Κάθε χρόνο γιορτάζει το περίφημο 

καρναβάλι Mardi Gras που την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η γλώσσα, η κουζίνα, η 

αρχιτεκτονική κι η θρησκεία είναι εμφανώς επηρεασμένα από τη Γαλλία. Τζαζ μουσική ακούγεται 

όλη μέρα στους δρόμους αυτής της κρεολικής πόλης. Γνωστή κι ως Big Easy, διαθέτει 

εναλλακτική νυχτερινή διασκέδαση, αμέτρητα εστιατόρια, μοναδικά τζαζ μπαρ κι εξαιρετική 

κουζίνα. Η ομορφιά της πηγάζει από την Καραϊβική, τη γαλλική κομψότητα και τη σπανιόλικη 

γοητεία, κι όλα αυτά σε αμερικανικό έδαφος. Το ειδυλλιακό τοπίο συμπληρώνουν οι λίμνες και τα 

έλη της Νέας Ορλεάνης και της περιοχής που την περιβάλλει, καθώς φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία 

άγριων ζώων, πτηνών και φυτών. Η πόλη αποπνέει μία θεατρικότητα βγαλμένη από έργο του 

Ευγένιου Ο’Νιλ. Το τροπικό κλίμα, η αυθεντική φιλοξενία κι η διασκέδαση που δεν σταματάει ποτέ 

ενθουσιάζουν κάθε επισκέπτη. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε τη Νέα Ορλεάνη είναι από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο, 

καθώς ο καιρός είναι αρκετά δροσερός κι η πόλη είναι γεμάτη κόσμο λόγω των εορτασμών του 

καρναβαλιού, Mardi Gras. Εάν δεν σας ενδιαφέρει το καρναβάλι, τότε δρομολογήστε το ταξίδι 

σας για το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, καθώς θα συναντήσετε σίγουρα λιγότερο κόσμο. 

 

 

 

 Νέα Ορλεάνη – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) 8 10 13 16 20 23 24 24 23 18 13 9 

Μεγ(°C) 17 18 22 25 28 31 32 32 30 26 21 18 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Περπατήστε στην French Quarter 

 Απολαύστε ένα ποτό στη Bourbon Street 

 Ακολουθήστε μία ξενάγηση σε ένα από τα πολλά νεκροταφεία της πόλης 

 Ψωνίστε στο Magazine Street 

 Πραγματοποιήστε βόλτα με βάρκα σε έναν από τους υδροβιότοπους της Λουιζιάνα 

 Επισκεφθείτε το WWII Museum 

 Γευτείτε το εκπληκτικό φαγητό 

 Διασχίστε την πόλη με το St. Charles Streetcar 

 Περιηγηθείτε σε μία φυτεία 

 Αφήστε την πόλη να σας τρομάξει με μία από τις ιστορίες τις γεμάτες πνεύματα και 

μαγεία 

 Περπατήστε στην  Garden District και δείτε από κοντά τα σπίτια διασήμων 

 Μαγευτείτε από την ομορφιά του St. Louis Cathedral 

 Θαυμάστε τα παραδοσιακά άρματα στο Mardi Gras World 

 Περιπλανηθείτε στην Jackson Square. 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -8 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 16 ώρες με δύο ενδιάμεσους σταθμούς 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει τραμ 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 στη Νέα Ορλεάνη, 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 Νέα Ορλεάνη με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Ορλάντο 

 Μαϊάμι 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 Σικάγο 

 Τζαμάικα 

 Μεξικό 

 

 

 

 

 



 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) French Quarter 

 

Πρόκειται για μία περιοχή που αποτελείται από 78 

οικοδομικά τετράγωνα κι είναι γεμάτη αξιοθέατα. 

Ξεκινήστε τη βόλτα σας από την πλατεία Τζάκσον, 

περπατήστε κατά μήκος της οδού Decatur κι 

απολαύστε μία κούπα καφέ στο Café du Monde. 

Χαρακτηριστικό της συνοικίας είναι τα κρεολικά 

σπίτια, τα μπαλκόνια από σφυρήλατο σίδερο, οι 

χαλαρές καφετέριες, τα τζαζ μπαρ, οι ανθισμένες 

αυλές και τα καταστήματα με τις αντίκες. 

 

 

 

2) Ghost Tour 

 

Δεν χρειάζεται να πιστεύετε στα φαντάσματα για 

να απολαύσετε αυτή τη ξενάγηση. Περιηγηθείτε 

στη Γαλλική Συνοικία με έναν έμπειρο και 

διασκεδαστικό ξεναγό ο οποίος θα σας διηγείται 

ανατριχιαστικές ιστορίες γεμάτες αρχιτεκτονικές 

πληροφορίες. Θα συναντήσετε αρκετές ομάδες 

ξεναγήσεων που περνούν από την οδό Bourbon 

και τη Γαλλική Συνοικία. Οι πιο τολμηροί μπορείτε 

να δοκιμάσετε να αναζητήσετε πνεύματα σε 

στοιχειωμένες παμπ. 

 

 

3) Everglades National Park 

 

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 

μικρούς και μεγάλους. 

 

 



 

 

4) Mardi Gras World 

 

Η Νέα Ορλεάνη είναι παγκοσμίως γνωστή για τους 

περίτεχνους εορτασμούς του Mardi Gras, 

προσελκύοντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

κάθε χρόνο. Για να θαυμάσετε τα παρασκήνια 

αυτού του τεράστιου γεγονότος, ακολουθήστε μία 

ξενάγηση στο Mardi Gras World και δείτε από 

κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά άρματα και 

κοστούμια που συμμετέχουν στην ομώνυμη 

παρέλαση κάθε χρόνο. Τα μεγέθη, τα χρώματα κι η 

φαντασία που χαρακτηρίζουν το κάθε ένα από 

αυτά θα σας καταπλήξουν. 

 

 

5) Plantation Tour 

 

Η περιοχή Plantation Alley κατά μήκος του 

ποταμού Μισισιπή, λίγο έξω από τη Νέα Ορλεάνη, 

είναι γεμάτη αρχοντικά στα οποία μπορείτε να 

ξεναγηθείτε. Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων θα 

μάθετε για την ιστορία και τη ζωή των σκλάβων σε 

αυτές τις φυτείες των μεγάλων αρχοντικών. Ενώ η 

ιδέα της επίσκεψης σε μία περιοχή που η δουλεία 

ήταν διαδεδομένη ίσως σας φανεί λυπητερή, το 

μεγαλείο κι ο ρομαντισμός των αρχοντικών θα 

σας αφήσει με θετικά συναισθήματα. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Gumbo 

 

Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα πιάτα 

στην πολιτεία της Λουιζιάνα. Είναι στιφάδο 

συνδυασμένο με διάφορα λαχανικά. Η επιλογή της 

πρωτεΐνης γίνεται από τον εκάστοτε μάγειρα και 

μπορεί να είναι θαλασσινά, λουκάνικο ή 

κοτόπουλο. Το μυστικό της συνταγής βρίσκεται 

στα μπαχαρικά του. Συχνά σερβίρεται με λευκό 

ρύζι. 

 

 

 

 



 Chargrilled Oysters 

 

Το πιάτο αυτό ξεκίνησε να σερβίρεται το 1993. Είναι 

στρείδι στο μισό κέλυφος, ψημένο στα κάρβουνα. 

Περιέχει ένα μείγμα από βούτυρο, σκόρδο και 

διάφορα βότανα. Πασπαλίζεται με παρμεζάνα και 

ψήνεται. Πρόκειται για ένα από τα πιάτα που δεν 

πρέπει να χάσετε στην επίσκεψή σας στη Νέα 

Ορλεάνη. 

 

 

 

 

 

 

 Magazine Street 

 

Πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους 

δρόμους της πόλης, γεμάτος βραβευμένα 

εστιατόρια και καταστήματα βίντατζ τέχνης, 

ενδυμάτων κι επίπλων. Πραγματοποιήστε τα ψώνια 

σας σε μία από τις πολλές μικρές μπουτίκ κι έπειτα 

ξεκουραστείτε απολαμβάνοντας τον καφέ σας ή 

κάποιο από τα τοπικά αγαπημένα πιάτα. Ακόμη, 

μπορείτε να προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα για να 

φέρετε πίσω μαζί σας. 

 

 

 

 

 Bourbon Street 

 

Βρείτε μερικές από τις καλύτερες ζωντανές 

μουσικές σκηνές της Νέας Ορλεάνης στην 

Bourbon Street. Ο δρόμος κατακλύζεται κάθε 

βράδυ από χιλιάδες ντόπιους και τουρίστες που 

έρχονται για να απολαύσουν ένα ποτό υπό τους 

ήχους χαλαρής μουσικής ή να διασκεδάσουν 

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κρουαζιερόπλοιο Natchez 

 

Όταν βρίσκεστε στη Νέα Ορλεάνη, δεν υπάρχει 

καλύτερος, πιο κλασικός τρόπος να βιώσετε τη 

δύναμη του πανίσχυρου Μισισιπή από μία 

κρουαζιέρα με το Natchez. Αναχωρεί από την 

όχθη του ποταμού δίπλα στη Γαλλική Συνοικία για 

μία κρουαζιέρα με πρωινό, μεσημεριανό ή 

βραδινό γεύμα, πάντα με τη συνοδεία 

παραδοσιακής τζαζ μουσικής. Το ιστορικό αυτό 

ατμόπλοιο είναι το ένατο που φέρει το όνομα, ενώ 

ο προκάτοχος του ονόματος (το Natchez VI) είχε 

τρέξει σε αγώνα με το Robert E. Lee στον πιο 

διάσημο αγώνα ατμόπλοιων όλων των εποχών. 


