Sevärdheter i Houston med omgivningar
Detta dokument är tänkt att vara en samling tips för nya och gamla Sweor i Houston. Det kan
förhoppningsvis bli ett levande dokument som fylls på med information av de Sweor som hittar
något kul ställe att besöka.
Space Center Houston (NASA)
Detta är platsen där både nya och gamla kontrollrummet för rymdfärderna ligger. Det är också
här som man utbildar astronauter och utvecklar produkter till rymdprogrammet. I anslutning till
denna arbetsplats finns ett museum med många intressanta utställningar, filmer och prova-på
aktiviteter. Man bör inte missa ”tram tour” som tar en runt på området då man bla får se ett av
kontrollrummen. Börja gärna med denna tur, då det senare kan bli kö.
Hemsida: http://www.spacecenter.org/
Natural Science Museum
Detta museum är väl värt ett besök och är intressant både för stora och små. I anslutning till
museet finns också ”Butterfly house”, planetarium och IMAX Theater. Olika specialutställningar
pågår också alltid. Bla har det varit utställningar om Titanic och Terra Cotta Warriors.
Hemsida: http://www.hmns.org/
Old Town Springs
Old Town Spring är en gammal by med många olika affärer och restauranger i gammal miljö.
Där finns också olika festivaler, tex Vine & art festival och Crawfish festival under våren.
Hemsida: http://www.oldtownspring.com/
Renaissance festival
Detta är en stor festival som pågår alla helger under oktober och november varje år. Varje helg
har olika teman, men mycket av festivalen är samma under hela tiden. Temat är 1500-talet och
många besökare kommer utklädda i tidsenliga kläder (men man behöver inte klä ut sig), det går
också att hyra kläder på plats. Många olika uppträdanden, aktiviteter, affärer och matställen finns
på området. Ta en hel dag på dig för att hinna se och uppleva mycket.
Hemsida: http://www.texrenfest.com/
Brazos Bend State Park
I denna State Park som ligger sydväst om Houston finns mer än 300 fullvuxna Alligatorer! De
lever fritt i parken så det kan vara mycket olika hur många du ser när du åker dit, det är bara att
spana! Det finns också ett rikt fågelliv och det är inte ovanligt att se sköldpaddor. Det finns gott
om vandringsstigar, lekplats, utkikstorn och picknickbord och grillar. Besök också Naturcentret
där du kan lära dig om djuren och klappa en babyalligator!
Hemsida: http://www.tpwd.state.tx.us/spdest/findadest/parks/brazos_bend/

Childrens Museum
Barnmuseet är roligt för barn i alla åldrar! Det finns mycket att upptäcka och testa, för att förstå
hur saker och ting fungerar. Barnen kan man klättra och även pyssla med olika saker, tex. bygga
raket och flygplan som även testas. Det finns en liten barnstad ”Kidtropolis” där barnen får tjäna
sina egna pengar genom olika jobb, sätta in lön på banken och handla. Ett tips är att vänta med
att gå hit tills barnen kan engelska, utbytet blir bättre då!
Hemsida: http://www.cmhouston.org/
Downtown Houston Aquarium
Houston Akvarium är ett ställe som det inte tar hela dagen att besöka! Det finns fina fiskar och
andra djur samt vita tigrar. På ett ställe kan man få klappa tex Rockor. Utanför akvariet finns en
liten nöjespark, mest lämpad för mindre barn. Men utsikten från Pariserhjulet mot Downtowns
skyskrapor är ganska mäktig! Passa på att ät lunch på restaurangen som har ett stort akvarium
inuti, så man har något att se på medan man väntar på maten!
Hemsida: http://www.aquariumrestaurants.com/downtownaquariumhouston/
Museum of fine arts
Konstmuseet är inhyst i två mycket vackra moderna byggnader och har mycket fin konst i de
permanenta utställningarna. Dessutom ordnar man ofta flera olika temporära utställningar, just
nu pågår ”Tutankamon” mm. Shopen rekommenderas också, de har mycket roliga och vackra
saker.
Hemsida: http://www.mfah.org/
Menil Collection
Menil Collection består av de privata samlingarna från grundarna Mr & Mrs Menil. De kom till
USA under andra världskriget och Houston blev deras hem. Museet öppnade 1987 och själva
byggnaden och parken runt omkring är också mycket vacker. Inne i museet spänner objekten
över en lång tidsperiod, antikviteter, Byzantine, African and Pacific Islands, Modern and
Contemporary konst finns att hitta. Utöver detta ordnar man temporära utställningar och det är
fritt inträde!
Hemsida: http://menil.org/
Dude ranch (Silver Spur Guest Ranch)
Det finns ett antal olika Dude Ranches kring Bandera, som ligger nordväst om San Antonio.
Ordförande besökte denna med familjen över nyår 2010/11. Det är en ganska liten gästranch som
enbart lever av sin dag och dygnsgäster. När man bokar boende igår 2 timmar Westernridnig per
dag, vilket oftast fördelas på fm och em. I övrigt går några åsnor fritt på området och på kvällen
är det lägereld och S’Mores samt lite historier. De har pool och mycket vackra omgivningar.
Varje eftermiddag kan man åka på Hay Ride och då kommer man mycket nära Longhorns!
Hemsida: http://www.silverspur-ranch.com/

Sea World San Antonio
Sea World i San Antonio är definitivt en upplevelse för hela familjen och det kräver en hel dag
för att hinna med allt. Jag tror att det är ganska likt Sea World tex. i Florida, men vet inte. Det är
ett antal shower under dagen och man kan även åka bergodalbana. Det våra barn tyckte var
roligast var att mata Delfiner med fisk!
Hemsida: http://seaworldparks.com/en/seaworld-sanantonio/
Six flags San Antonio/Dallas
Six Flags är en grupp nöjesparker varav en ligger i San Antonio och en annan i Fort Worth
utanför Dallas. Parken i San Antonio är full av roligheter både för stora och små! Det finns ett
antal bergodalbanor av olika grad av läskighet och även en hel del attraktioner där man blir våt.
Det kan vara ganska skönt när det är stekande sol och över 30 grader C varmt!
Rekommendationen är att ta med sig eget vatten, det är dyrt att köpa och mycket behövs. Dela
även gärna upp besöket på två dagar för att hinna med ordentligt!
Hemsida: http://www.sixflags.com/fiestatexas/index2.aspx
Fort Worth old town
I den gamla delen av Fort Worth ser det ut som förr i tiden! Det finns folk som går omkring
klädda som förr och många souvenirbutiker finns att välja på. Ett par gånger varje dag driver
cowboys Longhorns längs gatan, då gäller det att stanna på trottoaren!
Hemsida: http://www.fortworth.com/
Galveston
Galveston är en ö vid Mexikanska Gulfen ca en timme söver om Houston. Här finns fina stränder,
hotell och bra restauranger. I februari pågår Mardi Gras, som är en festival med en parad (har ej
själv varit). I december rekommenderas Festival of Lights, som är ett område vid Moody
Gardens som är ordnat med tusentals julbeslysningar som föreställer olika saker. Schlitterbahn är
en stor vattenpark i Galveston och Moody Gardens är ett Hotell med massor andra saker att roa
sig med. Det finns en rainforest pyramid och en aqvaruim pyramid samt flera olika biografer
med bl.a. 4D. Om man ska vara på stranden i Galveston rekommenderas att man åker västerut
utanför själva staden, där är mer plats på stranden och ingen väg precis bredvid.
Hemsida: http://www.galveston.com/default.asp
Surfside beach (Freeport)
Surfside Beach vid Freeport ligger ungefär lika långt från Houston som Galveston. Men det är
inte en stad på samma sätt och jag tycker att stränderna är med orörda. Det finns möjlighet att
hyra ett hus på stranden eller så finns faktiskt även beachfront Hotels. Nackdelen jämfört med
Galveston är att restaurangutbudet är mycket sämre, men fördelen är finare stränder och mindre
köer när man ska hem på söndagen (man behöver inte passera downtown om man bor på västra
sidan om Houston).
Hemsida: http://www.surfsidetx.org/

Fängelsemuseet
I Huntsville längs Interstate 45 ligger ett litet fängelsemuseum som är värt ett besök. Man får se
hur en cell ser ut och kan även gå in i den. Man får se en elektrisk stol och kan läsa berätelser
från fångar som dömts till döden och deras offer.
Hemsida: http://www.txprisonmuseum.org/
Chase Tower
Chase Tower är en skyskrapa i centrala Houston som allmänheten får åka upp i. Du åker gratis
upp till 60e våningen och kan kolla in utsikten! Detta brukar vara populärt för gäster från
Sverige!
Hemsida: http://www.chasetower.com/welcome.htm
Memorial park
Memorial Park ligger strax väster om downtown och är en av USAs större stadsnära parker. Här
finns både golfbana, tennisbanor, skogsstigar, cykelvägar samt picknickområden. Dessutom
finns ett naturcentrum där man kan lära sig om parkens växter och djur.
Hemsida: http://www.houstontx.gov/parks/ourparks/memorialpark.html
Houston Zoo
Houston Zoo ligger i Herman Park nära Medical Center och innehåller mycket på en liten yta.
Här finns både afrikansk skog, elefanter, giraffer, sjölejon, apor, gorillor och mycket fåglar samt
ett aquarium. Det finns också ett petting zoo för de mindre barnen. Det är att rekommendera att
äta medhavd lunch inne på Zoo, det är prisvärt och gott. Om man vill gå hit mer än 2 gånger på
ett år är det att rekommenderaa att köpa årskort!
Hemsida: http://www.houstonzoo.org/
Herman Park
Herman Park ligger vid Museiedistriktet och är en stor park där man kan umgås, vandra spela
medhavda spel samt hyra trampbåtar. 2012 hade Swea en familjedag i Herman Park med
tipspromenad, brännboll och medhavd fika. I Herman Park ligger också Miller Outdoor Teather
som är en gratis utomhusteater med ett brett program.
Hemsida: http://www.houstontx.gov/parks/ourparks/hermannpark.html
Hemsida: http://milleroutdoortheatre.com/
Rodeo Houston
Varje år i mars är det dags för Rodeo! Då är det dags att ta på sig sina boots, Lee-jeans och
cowboyhatt och åka till reliant Staduim för att delta i dessa festligheter. Rodeon pågår varje dag
under 3 veckor, det finns tivoli, olika djuruppvisningar, hästtävlingar, marknad mm. Varje kväll
är det Rodeoshow med olika grenar och efter det liveuppträdande av någon artist, ofta
countrymusik men även annat förekommer. Jag rekommenderar att du planerar för att vara hela

dagen på området, det finns så mycket att titta på!
Hemsida: http://www.hlsr.com/
The Galleria
Detta är ett otroligt stort shoppingcenter på västra sidan om downtown, precis bredvid motorväg
610. Här finns över 375 affärer, boutiqer och restauranger i tre våningar, det är både vanliga
kedjor och mer exklusiva butiker samt stora varuhus som acys och Nordstroms. ett flertal
lunchställen finns att välja på, ett jag vill rekommendera är the Cheescace factory! god mat och
fantasiska cheescakes som man med fördel delar på trå eller tre för att de är så stora!
Hemsida: http://www.simon.com/mall/?id=805
Houston Premium Outlets
En utomhus outlet mall med ca 140 affärer, den ligger i Cypress längs 290 ca 30 muniter
nordväst om downtown (när det ej är rusningstrafik). Här finns många olika sportmärkesoutlets,
Converse, Disney, GAP, Tommy Hillfiger, Aeropostale, Calvin Klein, Lewis, Samsonite mm.
Det finns också en Foodcourt där du kan äta en billig lunch eller kanske ta en kopp kaffe på
Starbucks.
Hemsida: http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=77
New Orleans
New Orleans ligger ca 6 timmars bilresa från Houston och är en stad av europeisk stil med en
levande stadskärna. Du bör besöka French Market, French quarter, Franska kyrkogårdar, åka
stadsrundtur, åka spårvagn, åka med Steamboat Nachez, äta Beignets på Cafe du Monde eller
cafe Beignet, titta och lyssna på gatuunderhållning eller gå på jazzklubb eller annan musik på
Burboun street.
Hemsida: http://www.neworleansonline.com/
Tabascofabriken (på väg till New Orleans)
Ungefär halvvägs till New Orleans kan man göra en liten avstickare och besöka det enda ställe i
världen där Tabasco tillverkas. Ta en gratis rundtur på fabriken, hansla 7 sortes Tabasco i shopen
och ät typisk Louisiana-mat vid gatuköket på hjul utanför affären!
Hemsida: http://www.tabasco.com/
Traders Village
Detta är en stor utomhus Flea market som ligger vid avfart Eldrigde längs 290 mot Austin. Här
kan du köpa allt möjligt, ofta billigt och det går att förhandla med säljarna. Det är kul att gå runt
och titta och de har också vissa teman olika helger. Det är gratis inträde men parkeringen kostar
3 Dollar.
Hemsida: http://tradersvillage.com/houston/

Kemah
Kemah Boardwalk ligger vid kusten strax sydost om Nasa. Här finns många olika restauranger
längs en strandpromenad i trä, dessutom finns ett mindre Tivoli där du kan köpa åkband eller
betala för varje åktur. Trä-bergodalbanan är ganska läskig, mest för att det rycker mycket!
Hemsida: http://kemahboardwalk.com/
Bluebell glassfabrik
Bluebell glassfabrik är en ca 100 år gammal familjeägd glassfabrik som ligger dryga timmen från
Houston längs 290 mot Austin. Här kan du deltaga i en rundtur där du får veta allt om hur de gör
glass, den avslutas med att du får provsmaka en sorts glass. Det finns också en trevlig butik, helt
klart värt en utflykt!
Hemsida: http://www.bluebell.com/
Europesik fotboll (soccer)
Houston har ett fotbollslag i högsta USA-ligan, de heter Houston Dynamos och spelar sina
matcher på en ny arena som invigdes 2012. Sätt på dig oranga kläder och åk dit för att heja fram
vårt lag!
Hemsida: http://www.houstondynamo.com/
Baseball
Astros heter Baseball-laget i Houston och de spelar på Minute Maid Park nära downtown. En
Baseball-match kan ta upp till fyra timmar så se till att läs på innan du går och tittar på en
avancerad form av brännboll!
Hemsida: http://houston.astros.mlb.com/index.jsp?c_id=hou
Basketball
Houston Rockets är stadens basketlag som spelar i NBL, matcherna är i Toyota Center som
ligger vid discovery green downtown. Basket är en rolig sport att titta på tycker jag, det händer
saker hela tiden och det är inte svårt att förstå reglerna!
Hemsida: http://www.nba.com/rockets/splash-individual-tickets-sale-soon
San Jacinto Monument and museum
Vid San Jacinto stod det korta slaget där Texas vann frihet från Mexico 21 April 1836. Efter
detta utvidgades också de förenta staterna med ett antal stater västerut. vid ett besök på detta
museum kan du lära dig en hel del om Texas och USAs historia!
Hemsida: http://www.sanjacinto-museum.org

USS Texas
USS Texas är ett slagskepp som är omgjort till museum och det ligger nära San Jacinto
Monument. Gå ombord på USS Texas och lär dig hur det var att bo och arbeta på detta skepp i
antingen första eller andra världskriget. Detta är det äldsta skepp som tjänat både i första och
andra världskriget!
Hemsida: http://www.sanjacinto-museum.org/The_Battle/
The health museum
Ett mycket intressant museum där du kan lära dig hur vår kropp fungerar. Missa inte filmen som
tar dig med på en resa genom kroppens funktioner! Museet ligger i i Museiedistriktet.
Hemsida: http://www.mhms.org/

