
Φλόριντα – Νέα Υόρκη. 
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Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: 

Honeymoon, Romance, Αγορές & Shopping Therapy, Αποδράσεις & City Breaks, 
Αστικά Τοπία, Θάλασσα, Πολιτισμός, Φύση  

Φλόριντα – Νέα Υόρκη 

Εξαιρετικά θεματικά πάρκα μπορεί να υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου, όμως, 
αυτά στη Φλόριντα είναι τα μεγαλύτερα, τα διασημότερα και τα συναρπαστικότερα 
όλων, παρόμοια δεν θα συναντήσετε πουθενά αλλού. Τα γνωστότερα θεματικά πάρκα 
που υπάρχουν στο Ορλάντο είναι το «Walt Disneyworld», το «SeaWorld Adventure 
Park Orlando», το «Universal Studios Orlando Resort», το «Aquatica», το «Wet ‘N 
Wild», το «Discovery Cove», το «Gatorland» και το «Holy Land». Πριν από 40 
περίπου χρόνια ο αείμνηστος Walt Disney συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει ένα 
τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλων μορφών δραστηριότητες στο Ορλάντο, που θα 
φιλοξενούσε όλους τους αγαπημένους του ήρωες – έτσι, το 1971, σε μια έκταση 
30.000 περίπου στρεμμάτων, άνοιξε τις πύλες της η Disneyland. 

Σήμερα, τα θεματικά πάρκα της Walt Disney («Walt Disneyworld») στο Ορλάντο 
είναι πλέον τέσσερα: το «Magic Kingdom», το «Epcot Center», το «Hollywood 
Studios» και το «Animal King-dom». Μία από τις εντυπωσιακές δημιουργίες της 
Walt Disney θεωρείται το «Epcot Center» (Environmental Prototype Community of 
Tomorrow). 

Πρόκειται για ένα πειραματικό πρότυπο του κόσμου του μέλλοντος, μέσα από τη 
διαρκή εξέλιξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Μια εικονική μηχανή του χρόνου 
θα σας μεταφέρει από το παρελθόν στο μέλλον, για να δείτε την εξέλιξη του 
ανθρωπίνου είδους και να γνωρίσετε τα πιο αξιόλογα επιτεύγματα του ανθρώπου 
στους σημαντικότερους τομείς της επιστήμης. Επίσης, μέσα από τα ενημερωμένα 
περίπτερα διαφόρων κρατών (Αμερική, Ιαπωνία, Καναδά, Ιταλία, Κίνα, Μεξικό, 
Γαλλία κ.ά.) που υπάρχουν στον χώρο του «Epcot Center», μπορείτε να πλουτίσετε 
τις γνώσεις σας για την τέχνη, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων 
τους 

 

https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=honeymoon
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=romance
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=markets-shopping-therapy
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=escapes-city-breaks
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=cities
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=sea
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=culture
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=nature
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