
 

 

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 του Ανακόστια. Γεμάτη μνημεία αφιερωμένα στη μνήμη των μεγαλύτερων 

Αμερικανών ηγετών κι ενδιαφέροντα μουσεία, είναι δεμένη με την ιστορία της χώρας. Η έδρα του 

Λευκού Οίκου δεν έχει ουρανοξύστες. Εδώ δεν επιτρέπεται να χτίζονται κτήρια ψηλότερα από το 

Καπιτώλιο. Οι επαύλεις με τους τεράστιους, πράσινους κήπους, τα φαρδιά, δενδρόφυτα 

πεζοδρόμια κι οι ζωντανές γειτονιές που το κλασικό συναντά τις νέες τάσεις δημιουργούν 

εικόνες βγαλμένες από αμερικανικές σειρές. Η Ουάσινγκτον συγκεντρώνει μερικά από τα 

καλύτερα εστιατόρια της χώρας. Η πρωτεύουσα των ΗΠΑ είναι το επίκεντρο της Αμερικανικής 

πολιτικής κι ιστορίας κι είναι το κατάλληλο μέρος για να μάθει κανείς για τις ρίζες της 

αμερικανικής δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτερες εποχές για να επισκεφθείτε την Ουάσινγκτον είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο, 

καθώς οι θερμοκρασίες είναι ήπιες. Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες θα έχετε τη δυνατότητα να 

θαυμάσετε τα όμορφα χρώματα των δέντρων καθώς χάνουν τα φύλλα τους. Αντίθετα, την 

άνοιξη ανθίζουν οι κερασιές κι ομορφαίνουν την πόλη και τις βόλτες σας. Μαγευτική είναι και 

την περίοδο των Φριστουγέννων. 

 

 

 Ουάσινγκτον – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) -2 -1 3 8 14 19 22 21 17 10 5 0 

Μεγ(°C) 6 8 13 19 24 29 31 30 26 20 14 8 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Δείτε από κοντά το Μνημείο της Ουάσινγκτον και την πισίνα στην οποία αντανακλάται 

 Θαυμάστε το Καπιτώλιο, το ψηλότερο κτήριο της πόλης 

 Επισκεφθείτε το Λευκό Οίκο, την κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ 

 Ξεναγηθείτε στο Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση στο Ford’s Theatre 

 Περπατήστε στο National World War II Monument 

 Δείτε το Ανώτατο Δικαστήριο 

 Επισκεφθείτε το Spy Museum 

 Πραγματοποιήστε τα ψώνια σας στην Σζώρτζταουν  

 Θαυμάστε το Μνημείο του Λίνκολν με το γνωστό άγαλμα 

 Φαλαρώστε στο Rock Creek Park 

 Περιηγηθείτε στο Dumbarton Oaks 

 Δείτε το Μνημείο των Βετεράνων του Πολέμου της Κορέας 

 Ξεναγηθείτε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 

 Θαυμάστε την αρχιτεκτονική του Καθεδρικού Ναού της Ουάσινγκτον 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα στο Nationals Park 

 Απολαύστε ένα γεύμα ή έναν καφέ στο Adams Morgan 

 Ξεναγηθείτε στο Μουσείο των Γυναικών στις Σέχνες. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Φώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 13 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Σην 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 ή uber. 

 Συνάλλαγμα:  ας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. τα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Υυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στην Ουάσινγκτον, να προμηθευτείτε μία 

sim κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. 

Υυσικά, 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 στην Ουάσινγκτον με: 

 

 Νέα Τόρκη 

 Υιλαδέλφεια 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 Μαϊάμι 

 Ορλάντο 

 Νέα Ορλεάνη 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Εθνικό Πάρκο της Ουάσινγκτον 

 

Σο Εθνικό Πάρκο της Ουάσινγκτον είναι πλούσιο 

σε παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, μουσεία 

εξαιρετικής ποιότητας κι εμπνευσμένα μνημεία κι 

αγάλματα ηγετών που άλλαξαν την πορεία της 

ιστορίας. Αυτό το μεγάλο πάρκο ξεκινάει από το 

Μνημείο του Λίνκολν στα δυτικά και συνεχίζει για 

περίπου 3 χιλιόμετρα ανατολικά, μέχρι τα σκαλιά 

του Καπιτωλίου. τη βόρεια και τη νότια πλευρά 

βρίσκονται τα μουσεία μιθσόνιαν, ενώ τα 

βλέμματα αιχμαλωτίζει το εικονικό Μνημείο της 

Ουάσινγκτον. Αυτό το πάρκο είναι κάτι 

περισσότερο από μία συλλογή μνημείων, είναι ένας δυναμικός χώρος που φιλοξενεί εκδηλώσεις 

κι εμπνέει σεβασμό.  

 

 

 

 

2) Μουσεία 

 

Με πάνω από 50 μουσεία για να διαλέξετε, 

σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Σο 

Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος βρίσκεται 

στο Εθνικό Πάρκο και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το 

1903 Wright Flyer κι ένα σεληνιακό βράχο που 

μπορούν να αγγίξουν οι επισκέπτες. Πολύ 

ενδιαφέρουσα είναι κι η Εθνική Πινακοθήκη με έργα 

του Πάμπλο Πικάσο και Λεονάρντο ντα Βίντσι. το 

Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ 

θα παρακολουθήσετε εικόνες μεταχείρισης και 

καταναγκαστικής εργασίες μέσα από τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και θα ακούσετε επιζώντες να λένε τις ιστορίες τους. Σο Διεθνές 

Μουσείο Κατασκοπείας διαθέτει εκτενή συλλογή εκθεμάτων - αντικειμένων κατασκοπείας από 

όλο τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 

 

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι η μεγαλύτερη 

βιβλιοθήκη του κόσμου και το παλαιότερο 

πολιτιστικό ίδρυμα της χώρας. Είναι ένα υπέροχο 

κτήριο που ενθουσιάζει τους λάτρεις της ιστορίας. 

Πιθανό να συναντήσετε διάφορες εκθέσεις και 

γκαλερί. Η βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει τα 

τελευταία 220 χρόνια περισσότερα από 167 

εκατομμύρια αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 

βιβλία, χάρτες, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις, 

φωτογραφίες και χειρόγραφα. 

 

 

 

4) Εθνικός Καθεδρικός Ναός της Ουάσινγκτον 

 

Ο Εθνικός Καθεδρικός Ναός της Ουάσινγκτον 

ξεκίνησε να χτίζεται στο 1907, όταν ο Θίοντορ 

Ρούζβελτ τοποθέτησε τη θεμέλιο λίθο 

χρησιμοποιώντας το ίδιο σφυρί που 

χρησιμοποίησε ο Σζορτζ Ουάσινγκτον για να 

τοποθετήσει τον ακρογωνιαίο λίθο του Καπιτωλίου. 

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία των ΗΠΑ με 

νέο-γοτθικό σχεδιασμό. Έξω από την εκκλησία θα 

βρείτε τον Κήπο του Επισκόπου κι 112 αγάλματα. 

Σο εσωτερικό είναι σκαλισμένο σε ασβεστόλιθο και 

πέτρα. Διαθέτει περισσότερα από 200 παράθυρα, 

ένα εκ των οποίων, το Space Window, περιέχει ένα κομμάτι σεληνιακού βράχου. 

 

 

 

5) Dumbarton Oaks 

 

Αυτό το ιστορικό κτήμα βρίσκεται στην 

Σζώρτζτάουν. Διαθέτει υπέροχους κήπους κι ένα 

σπίτι που χρονολογείται από τις αρχές του 19ου 

αιώνα. Υιλοξενεί συλλογές βυζαντινής, 

προκολομβιανής κι ευρωπαϊκής τέχνης. Θα βρείτε 

γλυπτά από πέτρα και νεφρίτη των Αζτέκων και 

των Μάγια, κεραμικά από τον πολιτισμό των Wari 

και των Nasca κι υπέροχα χρυσαφικά, ασημικά κι 

υφάσματα από τους πολιτισμούς των Ίνκα και των 

Lambayeque. Περπατήστε στα δρομάκια και 

θαυμάστε τους επίσημους κήπους. 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Σολομός  

 

Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε πιάτα με βάση το 

σολομό σε εστιατόρια της πόλης. Οι κάτοικοι της 

Ουάσινγκτον γνωρίζουν τα διάφορα είδη σολομού 

και γι’ αυτό θα δείτε συχνά πολλές πληροφορίες 

στην περιγραφή του πιάτου. Θα βρείτε σίγουρα 

μεγάλη ποικιλία σε πιάτα με σολομό. Ωστόσο, το 

απλό είναι συνήθως το καλύτερο: δοκιμάστε τον 

καπνιστό σολομό ή το σολομό με μυρωδικά. 

 

 

 

 

 

 Teriyaki 

 

Αν κι αυτό το πιάτο είναι ιαπωνικό, η Ουάσινγκτον 

έχει τη δική της παράδοση με το teriyaki. Κάθε 

εστιατόριο τείνει να προσφέρει τη δική του έκδοση 

αυτής της σάλτσας, οπότε αξίζει να δοκιμάσετε και 

να βρείτε το αγαπημένο σας πιάτο. υχνά 

περιλαμβάνει την επιλογή μεταξύ κοτόπουλου, 

μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος. Σο κρέας 

ψήνεται στη σχάρα, κόβεται σε λωρίδες και 

σερβίρεται με τη συνοδεία της σάλτσας και λευκού 

ρυζιού ή σαλάτας. 

 

 

 

 Ford’s Theatre 

 

Αυτός ο χώρος πέρασε στην ιστορία, καθώς εδώ 

δολοφονήθηκε ο Αβραάμ Λίνκολν από τον 

ηθοποιό John Wilkes Booth στις 14 Απριλίου 1865. 

Μετά τη δολοφονία, το θέατρο μετατράπηκε σε 

αποθήκη και γραφεία, άνοιξε πάλι όμως για το 

κοινό για παραστάσεις το 1968. Παρακολουθήστε 

εδώ νέες παραστάσεις, κλασικά μιούζικαλ και το A 

Christmas Carol, μία τοπική παράδοση. Κάτω από 

το θέατρο υπάρχει μουσείο στο οποίο μπορείτε να 

δείτε το όπλο της δολοφονίας και το ημερολόγιο 

του Booth, το ματωμένο μαξιλάρι και την αρχική πόρτα του θεωρείου στο οποίο βρισκόταν ο 

Αμερικανός Πρόεδρος. 

 



 Τζώρτζταουν 

 

Η Ουάσινγκτον δεν φημίζεται για τη νυχτερινή της 

ζωή. Αν όμως θέλετε να βγείτε και να διασκεδάσετε 

το βράδυ σας, τότε ο προορισμός σας είναι η 

Σζώρτζτάουν. Εδώ είναι συγκεντρωμένα τα μπαρ 

και πολλά από τα εστιατόρια της πόλης. Οι δρόμοι 

είναι πλακόστρωτοι, τα κτήρια πολύχρωμα και 

διαθέτει αρκετά μαγαζιά αν θέλετε να 

πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας 

 

 

 

 

 

 Rock Creek Park 

 

Αυτό το μεγάλο, αστικό πάρκο κατασκευάστηκε το 

1890 κι έχει έκταση περίπου 2.000 στρέμματα. Είναι 

γεμάτο οξιές, βελανιδιές, κέδρους και κρανιές. 

Απολαύστε έναν περίπατο, μία βόλτα με 

ποδήλατο, ιππασία και κάθε είδους άθλημα, από 

γκολφ μέχρι τένις. Εδώ βρίσκεται και το Carter 

Barron Amphitheatre, ένας συναυλιακός χώρος 

4.200 θέσεων. Ακόμη, θα βρείτε το Peirce Mill, ένα 

μύλο που χρονολογείται από το 1829. 

 

 

 

 

 

 Adams Morgan 

 

Μία κοσμοπολίτικη γειτονιά με έντονη νυχτερινή 

ζωή είναι μία όμορφη περιοχή για να περπατήσετε. 

Διαθέτει τέλεια, βικτωριανά σπίτια κι είναι γεμάτο 

πεζοδρόμια, καφετέριες κι εστιατόρια. Εδώ θα 

βρείτε εστιατόρια με κουζίνες από την Αιθιοπία, τη 

Βραζιλία, το Βιετνάμ, το Περού, τη Γκάνα, την 

Ιταλία, το Νεπάλ και την Ολλανδία, αλλά κι 

αμερικανικό φαγητό όπως μπέργκερ. Ακόμη 

διαθέτει βίντατζ καταστήματα ρούχων και 

βιβλιοπωλεία. 

 

 

 

 

 



 

 Odyssey Dinner Cruise 

 

Σο Μνημείο της Ουάσινγκτον και το Μνημείο του 

Λίνκολν φαίνονται ακόμα καλύτερα από τον 

ποταμό Ποτομάκ. Η κρουαζιέρα σερβίρει βραδινό 

γεύμα τριών πιάτων, συνοδευόμενα από ζωντανή 

μουσική. Διαθέτει τρεις γυάλινες αίθουσες από τις 

οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε την 

Ουάσινγκτον από την πιο ρομαντική οπτική. Η 

κρουαζιέρα διαρκεί περίπου τρεις ώρες. 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από την Ουάσινγκτον 

 

 

 Νέα Υόρκη 

 

Η πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου σίγουρα 

θα σας κάνει να την ερωτευτείτε. Ανεβείτε σε έναν 

ουρανοξύστη και θαυμάστε τη Νέα Τόρκη από την 

καλύτερη οπτική. Κάντε βόλτα με ποδήλατο μέσα 

στο έντραλ 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 Τόρκη έχει να προσφέρει κάτι 

σε κάθε ταξιδιώτη. 

 

 

 Φιλαδέλφεια και κοινότητα Amish 

 

Γνωστή κι ως «Πόλη της Αδελφικής Αγάπης», στη 

Υιλαδέλφεια 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. 



 

 Βοστώνη 

 

Η Βοστώνη αποτελεί την έδρα των διάσημων 

Πανεπιστημίων της Έρευνας και της Σεχνολογίας. 

Σα κτήρια βικτωριανού ύφους της προσδίδουν μία 

μοναδική γοητεία. Εδώ βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 

του Φάρβαρντ και το MIT. Περπατήστε στην πλατεία 

Copley και θαυμάστε από κοντά την εκκλησία Old 

North, τον πύργο Prudential και το Government 

Center. Μία επίσκεψη αξίζει και το Symphony Hall 

με την πασίγνωστη υμφωνική Ορχήστρα της 

Βοστώνης. 

 

 

 

 

 Chesapeake Bay 

 

Μία εκδρομή στο Chesapeake Bay είναι 

πραγματικά απολαυστική. ε απόσταση περίπου 

62 χιλιομέτρων από την Ουάσινγκτον μπορείτε να 

απολαύσετε μία χαλαρή ή γεμάτη μέρα. Ένα από 

τα σημαντικότερα σημεία κάθε επίσκεψης εδώ είναι 

το Ναυτικό Μουσείο, το οποίο διαθέτει μία από τις 

μεγαλύτερες συλλογές σκαφών Chesapeake στον 

κόσμο και προσφέρει συναρπαστικές 

πληροφορίες για την ιστορία των πλωτών οδών 

της πολιτείας. Αυτός ο κόλπος είναι μία από τις πιο 

κοντινές παραλίες της Ουάσινγκτον κι είναι αρκετά δημοφιλής προορισμός για ντόπιους και 

τουρίστες. 

 

 

 Βαλτιμόρη 

 

Η Βαλτιμόρη είναι μία πολυσύχναστη πόλη με 

πολλά για να εξερευνήσετε. Υιλοξενεί το 

Αμερικανικό Μουσείο Οραματιστικής τέχνης και το 

Εθνικό Ενυδρείο. Μία επίσκεψη στο Maryland 

Science Center θα ενθουσιάσει όλα την 

οικογένεια. Σο Fort McHenry είναι ο πιο σημαντικός 

ιστορικός χώρος στη Βαλτιμόρη και σίγουρα αξίζει 

μία επίσκεψη. 

 

 

 

 

 



 

 Thomas Jefferson’s Monticello 

 

Για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να επεκτείνουν 

τις γνώσεις τους στην αμερικανική ιστορία, μία 

επίσκεψη στο Thomas Jefferson’s Monticello είναι 

πραγματικά πολύτιμη. Πρόκειται για μία φυτεία 

καπνού που ανήκε στον τρίτο πρόεδρο των ΗΠΑ, 

Σόμας Σζέφερσον. Ήταν η κύρια κατοικία του και 

ξεκίνησε να δημιουργεί το κτήμα όταν ήταν μόλις 

26 ετών. Εξακολούθησε να εργάζεται στο κτήμα 

μέχρι το 1826, όπου απεβίωσε. Σο κτήμα έχει έκταση 

2.500 στρέμματα και περιλαμβάνει πανέμορφους 

κήπους και πολλά φυσικά δάση. Σο Thomas 

Jefferson’s Monticello συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

 

 

 Pittsburg 

 

Μία εκδρομή στο Pittsburg ενθουσιάζει μικρούς και 

μεγάλους. Σο Ωδείο Phipps κι οι Βοτανικοί Κήποι 

δίνουν ένα ρομαντικό τόνο σε αυτή την 

απόδραση, το Kenny wood θα συναρπάσει τους 

τολμηρούς ταξιδιώτες και το Μουσείο Andy Warhol 

είναι ιδανικό για τους λάτρεις του πολιτισμού. 

Πρόκειται για μία πολυσύχναστη, ζωντανή και 

μοντέρνα πόλη που έρχεται σε αντίθεση με την 

ιστορική Ουάσινγκτον. Φαλαρώστε στις όχθες του 

ποταμού Οχάιο κι απολαύστε το ηλιοβασίλεμα και 

τα φώτα της πόλης που χορεύουν πάνω στο νερό. 


