
 
 

Μόντρεαλ 

 

Το Μόντρεαλ του Καναδά είναι ένας κοσμοπολίτικος κόμβος επικοινωνιών κι εμπορίου. Το 1535 

προσγειώθηκε εδώ ο Ζακ Καρτιέ και κατέλαβε την περιοχή στο όνομα του Βασιλιά Φρανσουά Α’ 

της Γαλλίας. Σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γαλλόφωνη πόλη στον  κόσμο. Το μεγαλύτερο 

μέρος της βρίσκεται στο νησί του Μόντρεαλ, ενώ βρέχεται από τον ποταμό Σεν Λόρενς. 

Πρόκειται για ένα από τα πολιτιστικά κι οικονομικά κέντρα του Καναδά, με μακρά ιστορία που 

αποτυπώνεται μέσα από τα μουσεία και την αρχιτεκτονική της. Το «Παρίσι του Καναδά», όπως 

συχνά χαρακτηρίζεται, είναι μία από τις πιο ζωντανές πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Θέατρα, 

γκαλερί τέχνης, μουσικές σκηνές, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα κάνουν την εμφάνισή τους 

όπου κι αν κοιτάξει κανείς, ενώ οι κάτοικοι του Μόντρεαλ, όπως και του υπόλοιπου Καναδά, 

συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό που γοητεύει. Ο εκλεκτικός συνδυασμός της παλαιάς 

ευρωπαϊκής γοητείας και του μοντέρνου σαγηνεύει τους επισκέπτες. 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Μόντρεαλ είναι από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη 

Σεπτεμβρίου. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες θα κάνουν δύσκολη 

την εξερεύνηση της πόλης.  

 

 

 Μόντρεαλ – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) -15 -13 -7 0 7 12 15 14 9 3 -3 -10 

Μεγ(°C) -6 -3 2 11 19 24 26 25 21 13 6 -1 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Χαλαρώστε στο Mount Royal 

 Εξερευνήστε το Βοτανικό Κήπο 

 Επισκεφθείτε τη Βασιλική Notre-Dame 

 Περιηγηθείτε στο Parc Jean Drapeau 

 Ξεναγηθείτε στο Μουσείο των Καλών Τεχνών 

 Περπατήστε στην πολύχρωμη πλατεία Saint-Louis 

 Ψωνίστε στο Παλιό Μόντρεαλ 

 Θαυμάστε την πόλη από ψηλά από το Au Sommet Place Ville Marie 

 Παρακολουθήστε ένα φεστιβάλ 

 Περπατήστε στην Τσάινα Τάουν 

 Επισκεφθείτε το Saint Joseph's Oratory 

 Διασκεδάστε στο La Ronde. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Καναδάς 

 Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάριο Καναδά 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 12 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό και λεωφορεία. Ακόμη, προσφέρονται σκάφη – ταξί για να σας 

μεταφέρουν από και προς το νησί του Μόντρεαλ. 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 στο Μόντρεαλ, 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 Μόντρεαλ με: 

 

 Τορόντο 

 Οτάβα 

 Βανκούβερ 

 Αλάσκα (κρουαζιέρα) 

 Βραχώδη Όρη 

 Κέμπεκ 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 Βικτώρια 

 Νέα Υόρκη 

 Σικάγο 

 Χαβάη 

 Μαϊάμι 

 Μπαχάμες (κρουαζιέρα) 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Πάρκο Mount Royal 

 

Το Πάρκο Mount Royal είναι ο προορισμός των 

κατοίκων του Μόντρεαλ όταν θέλουν να 

χαλαρώσουν. Εγκαινιάστηκε το 1876 κι εκτείνεται 

για περισσότερα από 692 στρέμματα. Εδώ θα δείτε 

ανθρώπους να τρέχουν, να κάνουν οικογενειακά 

πικνίκ τα καλοκαίρια και σκι το χειμώνα. Ακόμη, θα 

συναντήσετε αξιοθέατα, όπως το Mount Royal 

Cross, το Mount Royal Chalet, τη λίμνη Beaver και 

το μνημείο του Sir George Etienne Cartier. 

 

 

 

 

2) Μουσείο Καλών Τεχνών 

 

Το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ ιδρύθηκε 

το 1860 κι έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο 

δημοφιλή μουσεία στη Βόρεια Αμερική. Οι 

επισκέπτες συρρέουν από κάθε γωνία του 

πλανήτη για να δουν από κοντά την εξαιρετική 

μόνιμη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει περίπου 

43.000 έργα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Ακόμη, φιλοξενεί συναρπαστικές, εποχιακές 

εκθέσεις. 

 

 

 

 

3) Βασιλική Notre-Dame 

 

Χτισμένη στο Παλιό Μόντρεαλ, η Βασιλική Notre-

Dame είναι ένας ιστορικός χώρος που δεν πρέπει 

να παραλείψετε. Με νεογοτθικό αρχιτεκτονικό στιλ, 

αυτός ο καθεδρικός ναός είναι ένα περίτεχνο κι 

εντυπωσιακό παράδειγμα θρησκευτικής τέχνης. Το 

περίπλοκο και λαμπερό εσωτερικό της σχεδιάστηκε 

από τον Βίκτορ Μπουρζό. Τα κύρια σημεία που 

θαυμάζουν οι επισκέπτες είναι ο σκαλιστός 

άμβωνας, ο εκκλησιαστικό όργανο και τα βιτρό 

παράθυρα που απεικονίζουν σκηνές από την 

ίδρυση της πόλης.  

 



 

4) La Ronde 

 

Το La Ronde είναι ένα θεματικό πάρκο στο Île 

Sainte-Hélène και κατέχει τη θέση του μεγαλύτερου 

στον ανατολικό Καναδά, καθώς και του δεύτερου 

μεγαλύτερου στη χώρα. Αρχικά κατασκευάστηκε 

για μία διεθνή έκθεση το 1967, ωστόσο σήμερα 

λειτουργεί ως θεματικό πάρκο. Είναι ανοιχτό από 

τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου κι είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος να περάσετε την ημέρα σας 

αν ταξιδεύετε στο Μόντρεαλ με την οικογένειά σας. 

 

 

 

5) Βοτανικός Κήπος του Μόντρεαλ 

 

Ο Βοτανικός Κήπος του Μόντρεαλ, έκτασης 75 

στρεμμάτων, είναι ένας Εθνικός Ιστορικός Χώρος 

του Καναδά κι ένας από τους σημαντικότερους 

βοτανικούς κήπους παγκοσμίως. Ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά του κήπου είναι το τεράστιο 

συγκρότημα θερμοκηπίων που περιέχει φυτά από 

όλο τον κόσμο. Διαθέτει ακόμη πολλούς 

εξωτερικούς, θεματικούς κήπους. Κάντε μία βόλτα 

στον κινεζικό κήπο για να δείτε μπονσάι, ταΐστε 

ασιατικούς κυπρίνους στον ιαπωνικό κήπο και 

δείτε μικροσκοπικά αλπικά φυτά στον αλπικό κήπο. 

 

 

 

6) Parc Jean Drapeau 

 

Γύρω από το La Ronde, θα βρείτε το Parc Jean 

Drapeau, το οποίο αποτελείται από δύο νησιά: το 

Île Sainte-Hélène και το τεχνητό Île Notre-Dame. 

Εκτός από μονοπάτια για πεζοπορία, ποδηλασία 

και σκι, καταπράσινους χώρους και κήπους, το 

πάρκο διαθέτει το μεγαλύτερο υπαίθριο χώρο 

συναυλιών στην πόλη, μία πίστα αγώνων 

Φόρμουλα 1 – η οποία φιλοξενεί το καναδικό 

Grand Prix – το Καζίνο του Μόντρεαλ και μία 

παραλία με πολλές δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 



 

Φαγητό και Διασκέδαση  

 

 

 Καπνιστό Κρέας 

 

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα σάντουιτς στον 

κόσμο, καθώς το Μόντρεαλ έχει παράδοση στο 

καπνιστό κρέας. Είναι ψιλοκομμένο, καπνισμένο 

κρέας, το οποίο έχει πιπεράτη γεύση. Αυτό το 

σάντουιτς θα το βρείτε σε όλα τα εστιατόρια και τις 

καφετέριες της πόλης κι αποτελεί αγαπημένο γεύμα 

τουριστών και ντόπιων. 

 

 

 

 

 

 Poutine 

 

 

Πρόκειται για μία γενναία μερίδα πατάτες τηγανιτές, 

σερβιρισμένες με μία αλμυρή σάλτσα και τριμμένο 

τυρί, δίνοντας  στο πιάτο αυτό ικανοποιητική γεύση 

κι υφή. Οι σεφ έχουν πειραματιστεί με αυτό το 

πιάτο και συχνά προσθέτουν φουά γκρα ή μαύρη 

τρούφα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που 

προτιμούν την απλή του μορφή. 

 

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Μία από τις καλύτερες περιοχές για να 

πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας είναι η 

πολύχρωμη Πλατεία Saint-Louis, μία από τις 

ομορφότερες παλιές γειτονιές του Μόντρεαλ. 

Μικροί δρόμοι, δέντρα, ελκυστικά βικτοριανά 

σπίτια, ευχάριστα εστιατόρια κι εμπορικά μαγαζιά 

είναι όσα θα σας γοητεύσουν εδώ. Εναλλακτικά, 

κατευθυνθείτε στο Παλιό Μόντρεαλ, όπου θα 

βρείτε χαριτωμένα μαγαζιά με σουβενίρ, ή την 

Υπόγεια Πόλη, γεμάτη εμπορικά κέντρα. 

 

 

 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Μόντρεαλ είναι γνωστό ως «η πόλη των πάρτι», 

καθώς φιλοξενεί πολλά μπαρ, σαλούν και 

νυχτερινά κέντρα. Στο Sainte-Catherine Street East 

θα συναντήσετε μερικά από τα πιο δημοφιλή 

κλαμπ της πόλης. Το Crescent Street είναι ιδανικό 

αν θέλετε να συναναστραφείτε με αγγλόφωνους 

ντόπιους. Αν είστε τύπος που προτιμάει τις παμπ, 

κατευθυνθείτε στην περιοχή Plateau.  Αν πάλι 

αισθάνεστε τυχεροί, περάστε τη νύχτα σας στο 

Καζίνο του Μόντρεαλ. 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από το Μόντρεαλ: 

 

 

 Οτάβα 

 

Η Οτάβα προσφέρει μία διαφορετική οπτική στη 

ζωή του Καναδά, καθώς διαθέτει απίστευτα 

πλούσια ιστορία λόγω της κοινοβουλευτικής της 

σημασίας. Το Κοινοβούλιο Hill είναι ένα 

αρχιτεκτονικό θαύμα που αξίζει να επισκεφθείτε. 

Ακόμα, η πόλη φιλοξενεί συχνά υπαίθριες 

εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες κι αγορές. Μην 

παραλείψετε να πραγματοποιήσετε κρουαζιέρα 

στο κανάλι Rideau και να επισκεφθείτε το Καναδικό 

Μουσείο του Ψυχρού Πολέμου. 

 

 

 

 Κέμπεκ (πόλη) 

 

Χωρίς αμφιβολία, η πόλη του Κέμπεκ είναι η πιο 

δημοφιλής μονοήμερη εκδρομή από το Μόντρεαλ. 

Χτίστηκε από ευρωπαίους αποίκους κι η ιστορία 

είναι εμφανής μέσα από την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική. Τα μουσεία της πόλης, όπως το 

Εθνικό Μουσείο Καλώς Τεχνών και το Εθνικό 

Μουσείο του Κέμπεκ, γοητεύουν τους επισκέπτες. Η 

περιοχή Vieux-Quebec εξακολουθεί να εκθέτει τα 

τείχη που περιέβαλλαν το αρχικό φρούριο και 

προσφέρει μία από τις καλύτερες θέες της πόλης.  

 

 

 



 Laurentians 

 

Τα βουνά Laurentian είναι ένα από τα πιο καλά 

κρυμμένα μυστικά του Μόντρεαλ σε ότι έχει να 

κάνει με μονοήμερες εκδρομές. Εδώ θα βρείτε 

εκπληκτικές βουνοκορφές, πεντακάθαρες λίμνες 

και μερικά αξιολάτρευτα αλπικά χωριά που 

θυμίζουν τις Ελβετικές Άλπεις. Εξερευνήστε την 

περιοχή μόνοι σας ή ακολουθήστε μία από τις 

οργανωμένες ξεναγήσεις. Ακόμη, έχετε τη 

δυνατότητα να επιβιβαστείτε σε μία κρουαζιέρα και 

να απολαύσετε την απίστευτη θέα από το νερό. 

 

 

 

 

 Παρατήρηση Φαλαινών στο Ριβιέρ-ντυ-Λου 

 

Μία εμπειρία ζωής, αυτή η μονοήμερη εκδρομή 

είναι ιδανική για τους λάτρεις της φύσης. Διαρκεί 

περίπου 10 ώρες, μαζί με το ταξίδι μέχρι την 

ειδυλλιακή Ριβιέρ-ντυ-Λου. Η κρουαζιέρα σας 

οδηγεί σε πολύ μικρή απόσταση από αυτά τα 

τεράστια θηλαστικά, επιτρέποντάς σας να βγάλτε 

μοναδικές φωτογραφίες κι – αν είστε τυχεροί – να 

χαϊδέψετε τις φάλαινες. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

