
 
 

Ορλάντο 

 

Το Ορλάντο είναι το πιο δημοφιλές θέρετρο στη Φλόριντα, γεμάτο θεματικά πάρκα. Προσελκύει 

τουρίστες από όλο τον κόσμο οι οποίοι καταφθάνουν για να απολαύσουν τους υπέροχους 

κήπους γεμάτους πολύχρωμα λουλούδια και φυτά, τα εκπληκτικά μουσεία που μαρτυρούν τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα της πόλης, τα δεκάδες γήπεδα γκολφ, τα μεγάλα 

πολυκαταστήματα και τα φαντασμαγορικά πάρκα. Σύμβολό της αποτελεί η κρήνη στη λίμνη 

Εόλα, μία από τις 54 λίμνες που διαθέτει το Ορλάντο. Συχνά αποκαλείται «η όμορφη πόλη» ή «η 

πρωτεύουσα των θεματικών πάρκων του κόσμου» καθώς πρόκειται για ένα απέραντο κέντρο 

αναψυχής. Τα πάρκα που διαθέτει, εκτός από πολλά, είναι και τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά σε 

όλη την υφήλιο. Η περιπέτεια και το παιχνίδι είναι εγγυημένα στο Ορλάντο, το οποίο υπόσχεται 

να σας κάνει να νιώσετε και πάλι παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Ορλάντο είναι από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο κι από το 

Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών ο καιρός είναι ευχάριστος, 

ενώ οι τιμές των καταλυμάτων είναι πιο χαμηλές σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο.  

 

 

 Ορλάντο – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) 10 12 14 17 20 23 24 24 23 20 15 12 

Μεγ(°C) 22 23 25 28 31 33 33 33 32 29 26 22 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Γίνετε ξανά παιδιά σε ένα από τα θεματικά πάρκα 

 Δείτε από κοντά μερικά από τα πιο όμορφα θαλάσσια πλάσματα στο SeaWorld 

 Ταξιδέψτε στο διάστημα στο Kennedy Space Center 

 Παρακολουθήστε τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας στο Chocolate Kingdom 

 Θαυμάστε τα πολύχρωμα λουλούδια και φυτά στο Harry P. Leu Gardens 

 Πραγματοποιήστε σαφάρι πάνω σε άλογο στο Forever Florida 

 Απολαύστε τη θέα στην πόλη από τη ρόδα στο ICON Park 

 Περπατήστε κατά μήκος της λίμνης Εόλα, που στεγάζει το σύμβολο της πόλης 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση στο Dr Phillips Center for the Performing Arts 

 Φωτογραφηθείτε με τις αγαπημένες σας διασημότητες στο μουσείο Madame Tussauds 

 Δείτε από κοντά σκελετούς κι απολιθώματα ζώων στο Skeletons: Animals Unveiled 

 Χαλαρώστε σε κάποιο σπα 

 Οδηγήστε αυτοκίνητα κούρσας της NASCAR 

 Παίξτε γκολφ 

 Δείτε την ανατολή του ηλίου από ένα αερόστατο 

 Απολαύστε τα έργα τέχνης στο Orlando Museum of Art 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 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 τρόλεϊ και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δρομολόγια 

λεωφορείων από και προς τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα. 

 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 Ορλάντο, 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 Ορλάντο με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Μαϊάμι 

 Λας Βέγκας 

 Λος Άντζελες 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Νέα Ορλεάνη 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 Κανκούν 

 Δομινικανή Δημοκρατία 

 Τζαμάικα 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Walt Disney Worls 

 

 Magic Kingdom 

 

Αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα θεματικά 

πάρκα που δημιουργήθηκε στην περιοχή. Το 

πάρκο αυτό είναι αφιερωμένα στα παραμύθια και 

στους γνωστούς σε όλους μας ήρωες του Disney. 

Καλώς ήρθατε στον τόπο όπου η φαντασίωση της 

κάθε ιστορίας είναι καθημερινή πραγματικότητα, 

και τα κλασικά παραμύθια και κινούμενα σχέδια, 

που από μικροί αγαπήσαμε, ζωντανεύουν 

μπροστά στα μάτια μας.  Ας γίνουμε όλοι παιδιά! 

 

 

 Epcot 

Aποτελεί το δεύτερο από τα τέσσερα θεματικά 

πάρκα που κατασκευάστηκαν στο Walt Disney 

World, μετά το Magic Kingdom. Το Epcot είναι 

αφιερωμένο στα ανθρώπινα επιτεύγματα, δηλαδή 

στην τεχνολογική καινοτομία και στον διεθνή 

πολιτισμό. Εκεί συγκεντρώνονται οι μεγαλύτεροι 

πολιτισμοί του πλανήτη. Το βράδυ μην φύγετε 

χωρίς να έχετε δει το show με τα πυροτεχνήματα, 

που γίνεται στο σημείο της σφαίρας.      

 

 

 

 Hollywood Studios 

 

Το συγκεκριμένο θεματικό πάρκο αποτελεί ένα 

λειτουργικό στούντιο παραγωγής, με ενεργές 

υπηρεσίες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών 

παραγωγών, ένα υποκατάστημα κινουμένων 

σχεδίων έτοιμο να σας υποδεχτεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Animal Kingdom 

 

Το τέταρτο και τελευταίο πάρκο της Disney είναι ένα 

ζωολογικό θεματικό πάρκο. Αποτελεί το 

μεγαλύτερο θεματικό πάρκο και είναι αφιερωμένο 

όπως φαίνεται και από το όνομα του στο φυσικό 

περιβάλλον και την διατήρηση των ζώων.  

 

 

 

 

 

 

2) Universal 

 

 Universal Studios 

 

Το θέμα του συγκεκριμένου πάρκου δεν είναι κάτι 

άλλο από την βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ιδίως 

των ταινιών και της τηλεόρασης. Το συγκεκριμένο 

πάρκο σας εμπνέει να « οδηγήσετε τις ταινίες ». Ένα 

ολόκληρο σύμπαν δράσης και ενθουσιασμού σας 

περιμένει στο θεματικό πάρκο. 

 

 

 

 

 

 Islands of Adventure 

 

 

Τα νησιά της περιπέτειας διαμορφώνονται μετά 

από ένα ταξίδι εξερεύνησης όπου εκεί ξεκινάει μια 

περιπέτεια για να φτάσουμε σε οχτώ θεματικά 

νησιά, ανάμεσα τους αυτό του Harry Potter και του 

King Kong.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Volcano Bay 

 

 

Ένα τροπικό πάρκο στο Ορλάντο, με θέμα ένα 

ηφαίστειο ύψους 61 μέτρων που ονομάζεται 

Krakatau. Στο πάρκο αυτό θα έχετε συνεχώς την 

αίσθηση ότι θα είστε σε διακοπές, κάτι στο οποίο 

βοηθάει η άμμος και όλο το περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

3) Seaworld 

 

Ένα θαλάσσιο ζωολογικό πάρκο, ή καλύτερα ένα 

συγκρότημα ψυχαγωγίας με παγκόσμιου φήμης 

θεάματα και συναρπαστικά παιχνίδια. Ώρα για να 

εξερευνήσουμε τα μυστικά της θάλασσας με 

αλληλεπιδράσεις με τα αξιολάτρευτα ζώα του 

βυθού και τις υπερσύγχρονες διαδρομές με θα-

λάσσιο τρενάκι όπως το "Kraken" και το "Journey 

to Atlantis" να δροσίζουν μικρούς και μεγάλους. 

 

 

 

 

 

4) Βόλτα με αερόστατο 

 

Το να βρίσκεστε ανάμεσα στα σύννεφα πάνω από 

το Ορλάντο είναι σίγουρα ένας αξέχαστος τρόπος 

να δείτε την πόλη από μία διαφορετική οπτική 

γωνία. Προσφέρονται ιδιωτικές πτήσεις που σας 

μεταφέρουν πάνω από το πιο όμορφο μέρος της 

περιοχής, γεμάτο φυσική ομορφιά. Οι πτήσεις 

συνήθως αναχωρούν νωρίς το πρωί ή τις 

βραδινές ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι 

ευνοϊκές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Museum of Art 

 

Το Μουσείο Τέχνης του Ορλάντο είναι μία γκαλερί 

εικαστικών τεχνών που βρίσκεται κοντά στο κέντρο 

της πόλης. Ιδρύθηκε το 1924 κι είναι ένα από τα 

παλαιότερα και πιο γνωστά μουσεία τέχνης στην 

περιοχή της Κεντρικής Φλόριντα και διαθέτει ένα 

ευρύ φάσμα εθνικά αναγνωρισμένων εκθεμάτων. 

Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα μπορείτε να 

ανακαλύψετε νέους τοπικούς καλλιτέχνες, να 

απολαύσετε ζωντανή μουσική και να θαυμάσετε 

την επιλεγμένη έκθεση του μουσείο από τις 18:00 

μέχρι τις 21:00. 

 

 

 

6) Kennedy Space Center 

 

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα 

της πόλης και βρίσκεται περίπου 45 λεπτά από το 

κέντρο της. Σήμερα δεν είναι απλά το σημείο 

εκτόξευσης των αστροναυτών της NASA. Μπορείτε 

να ξεναγηθείτε στους χώρους του, να δείτε από 

κοντά τον πρώτο πύραυλο Apollo Saturn V, να 

πλησιάσετε το διαστημικό λεωφορείο Atlantis και 

να ταξιδέψετε έξω από την ατμόσφαιρα της γης με 

έναν προσομοιωτή. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Stone Crab Claws 

 

 

Όποιος έχει δοκιμάσει αυτό το πιάτο στη Φλόριντα, 

θα σας διαβεβαιώσει πως εδώ η γεύση του είναι 

διαφορετική. Το είδος του κάβουρα που 

χρησιμοποιείται αφθονεί σε αυτή την πολιτεία. 

Αυτός ο νόστιμος μεζές σερβίρεται κρύος με 

σάλτσα μουστάρδας. 

 

 

 

 

 



 Lomo de Cerdo 

 

 

Αυτό το πιάτο αποτελείται από φιλέτο χοιρινό, 

μαγειρεμένο με φρέσκο καλαμπόκι, βατόμουρα, 

κόκκινο κρεμμύδι και huitlacoche, ένα συστατικό 

που προσδίδει μία γεύση μανιταριών. Ένα πιάτο με 

ιδιαίτερη γεύση που ενθουσιάζει τους λάτρεις της 

υψηλής γαστρονομίας. 

 

 

 

 

 Διασκέδαση εντός πάρκων 

 

Τα πάρκα έχουν προνοήσει και για την βραδινή 

σας διασκέδαση με δωρεάν είσοδο. Μην 

παραλείψετε να επισκεφτείτε το Disney Spring που 

βρίσκεται στο πάρκο της Disney ή το City Walk 

που θα το βρείτε στα Universal όπου θα έχετε την 

ευκαιρία να γεμίσετε εκ νέου ενέργεια τρώγοντας 

κάτι, να δροσιστείτε με ένα ρόφημα ή ακόμα και να 

αγοράσετε τα αναμνηστικά σας. 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Τα καλύτερα νυχτερινά κέντρα της πόλης 

βρίσκονται στο κέντρο του Ορλάντο (Downtown), 

κοντά στη λίμνη Εόλα. Τα κλαμπ λειτουργούν 

καθημερινά κι είναι γεμάτα κόσμο μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες. Η περιοχή φιλοξενεί και μερικές 

υπέροχες εκδηλώσεις και θεματικά πάρτι. 

Εναλλακτικά, θα βρείτε πολλά κωμικά σόου 

αυτοσχεδιασμού και παραστάσεις για τους 

μικρούς ταξιδιώτες. 

 

 

 ICON Park 

 

Το ICON Park είναι ένα συγκρότημα ψυχαγωγίας 

και διασκέδασης, με παιχνίδια για όλη την 

οικογένεια. Περάστε τη μέρα σας εξερευνώντας 

πάνω από 40 καταπληκτικά εστιατόρια, ιδιαίτερα 

μπαρ, μπουτίκ και βόλτες στο πάρκο. Όποια και αν 

είναι τα ενδιαφέροντάς σας , το ICON Park είναι το 

κατάλληλο μέρος για να διασκεδάσετε. 


