
 

Πεκίνο – Η Πρωτεύουσα των Αυτοκρατόρων 

 

“Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο” λέει μια κινεζική παροιμία και μάλλον υπάρχει λόγος 

για αυτό. Είναι το πολιτικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο της χώρας. Το 

όνομα της πόλης σημαίνει Βόρεια Πρωτεύουσα και θεωρείται μια από τις αρχαιότερες 

πόλεις του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σύγχρονο αστικό κέντρο. Γεμάτη μοντέρνα 

εμπορικά κέντρα, ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πανύψηλους ουρανοξύστες, τεράστιες 

λεωφόρους, αλλά και επιβλητικά παλάτια με παγόδες, ιδιωτικά δώματα αυτοκρατόρων, 

θερινά ανάκτορα με περίτεχνες γέφυρες, σουρεαλιστικά κτήρια της δεκαετίας του ’50 και 

υπέροχους κήπους μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο Μάρκο Πόλο, βλέποντας 

τις ομορφιές της, την περιέγραψε σαν παραμυθένια πόλη. Διαθέτει μοναδική γοητεία και 

πολιτισμό που δεν θα συναντήσετε πουθενά αλλού. Τα εκπληκτικά τοπία, οι 

παραδοσιακοί οικισμοί, τα ιστορικά μνημεία, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ο τρόπος ζωής 

και οι συνήθειες των κατοίκων είναι πραγματικά μοναδικά. Η εκπληκτική κουζίνα και τα 

αρώματα που θα συναντήσετε στους δρόμους του Πεκίνου θα πλημμυρίσουν τις 

αισθήσεις σας και θα σας κάνουν να το αγαπήσετε. 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Τις ομορφιές του Πεκίνου μπορείτε να χαρείτε όλο το χρόνο. Όμως, οι πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες του χειμώνα, η υγρασία και η ζέστη που επικρατούν το καλοκαίρι, ίσως να μην 

αποτελούν τις ευνοϊκότερες συνθήκες για να περιηγηθείτε στη πόλη. Ακόμη, συχνά 

παρατηρούνται αμμοθύελλες κατά την άνοιξη. Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Πεκίνο 

είναι το Μάιο, τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. 

 

 

 Πεκίνο – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -8 -6 0 8 14 19 22 21 15 8 0 -6 

Μεγ(°C) 2 5 12 20 26 30 31 30 26 19 10 4 

 

 

 

 Με μια ματιά 

 

 Εξερευνήστε μια από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο 

 Απολαύστε τη θέα από το φημισμένο Σινικό Τείχος 

 Περιηγηθείτε σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις στη γκαλερί έργων τέχνης 798 Art District 

 Περπατήστε στην παλιά πόλη Χουτόνγκ 

 Απολαύστε ένα γεύμα ή ένα σνακ στο Wangfujing Snack Street 

 Επισκεφθείτε τον ναό Yonghe (Lama) Temple 

 Κάντε μια βόλτα δίπλα στη λίμνη Houhai 

 Ψωνίστε στο εμπορικό κέντρο Parkvview Green και στο παζάρι γεμάτο μαργαριτάρια 

Hongqiao 

 Δοκιμάστε την αυθεντική ψητή πάπια Πεκίνου. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Χώρα: Κίνα 

 Γλώσσα: Μανδαρινικά Κινεζικά 

 Ζώνη Ώρας: +5 

 Νόμισμα: Γουάν Κίνας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 13 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 

 Μετακίνηση: Το μετρό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς και εξυπηρετεί τα 

περισσότερα μέρη της πόλης. Επιπλέον, το δίκτυο λεωφορείων της είναι εκτεταμένο. Στην 

περίπτωση που επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα στο αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες 

ενοικίασης αυτοκινήτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο στην 

πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα Γουάν από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange 

έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή 

χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική σήμανση. 
 Επικοινωνία: Καλό θα ήταν, με την άφιξη σας στη Κίνα να προμηθευτείτε μια sim κάρτα 

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

περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι καφετέριες και τα 

εστιατόρια. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι στην Κίνα υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες δεν 

είναι διαθέσιμες, όπως το Facebook. 
 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δραστηριότητες 
 

 

1. Σινικό Τείχος 

 

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα στον κόσμο, 

το Σινικό Τείχος πιστεύεται ότι ξεκίνησε να χτίζεται τον 7ο 

αιώνα π.Χ., αν και το μεγαλύτερο μέρος του 

κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των 

Μινγκ (1368-1644). Έχει μήκος 21.196 χιλιόμετρα και 

είναι χτισμένο πάνω στα αρχαία βόρεια σύνορα της 

Κίνας. Χτίστηκε για να προστατεύει τη χώρα από 

εισβολείς. 

 

 

 

2. Θερινά Ανάκτορα 

 

Το πραγματικό όνομα των Θερινών Ανακτόρων είναι 

Yiheyuan και είναι ένα εντυπωσιακό συγκρότημα 

κήπων, παλατιών και ναών που χτίστηκαν κατά τη 

διάρκεια πολλών δυναστειών. Έχουν έκταση 716 

στρέμματα και τα 3/4 από αυτά καλύπτονται από 

νερό. Σήμερα αποτελεί ένα γαλήνιο συνδυασμό 

αρχιτεκτονικής και τοπίου, φημισμένα για την αντίθεση 

μεταξύ τεχνιτών κατασκευών και φυσικής ομορφιάς. 

 

 

 

3. Χουτόνγκ 

 

Μια απογευματινή βόλτα στην περιοχή αυτή, με τα 

στενά δρομάκια που μοιάζουν με φίδι ανάμεσα στα 

ιστορικά συγκροτήματα κατοικιών, είναι ο καλύτερος 

τρόπος να απολαύσετε την ομορφιά του Παλιού 

Πεκίνου. Διαθέτει μοναδική συλλογή από καφετέριες, 

εστιατόρια και καταστήματα γύρω από τον εμπορικό 

δρόμο Nanluoguxiang. Μη παραλείψετε να περάσετε 

από τους διάσημους πύργους Gulou και Zhonglou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Απαγορευμένη Πόλη 

 

Η Απαγορευμένη Πόλη, η οποία προεδρεύει της 

περίφημης Πλατείας Τιενανμέν, είναι ένα εκτεταμένο 

παλατιακό συγκρότημα χτισμένο από τους 

αυτοκράτορες των δυναστειών των Ming και των Qing 

της Κίνας. Το Μεγάλο Παλάτι, που χρονολογείται από 

το 1406, αποτελεί παράδειγμα παραδοσιακής κινεζικής 

αρχιτεκτονικής. Μερικά από τα ανάκτορα έχουν 

μετατραπεί σε μουσεία με περισσότερο από ένα 

εκατομμύριο πολύτιμα κινεζικά έργα τέχνης, όπως 

πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά και κοσμήματα. Μην 

παραλείψετε να έχετε μαζί σας το διαβατήριό σας κατά 

την είσοδο. 

 

 

5. Ο Ναός του Ουρανού 

 

Κατασκευασμένος μεταξύ του 1406 και 1420, αυτός ο 

ναός, γνωστός και ως Tian Tan, είναι ένα συγκρότημα 

εντυπωσιακών ανακτορικών ναών, όπου οι 

αυτοκράτορες των δυναστειών των Ming και των Qing 

προσεύχονταν για καλές σοδειές. Τα πιο εντυπωσιακά 

κτήρια είναι ο Αυτοκρατορικός Θόλος των Ουρανών 

και η Αίθουσα της Προσευχής για καλές σοδειές. Εδώ 

θα πάρετε μια εικόνα από τις τελετές των Daoism. 

Αυτός ο ναός, γεμάτος πολύχρωμες και συμβολικές 

εικόνες, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Ψητή Πάπια 

 

Το πιο διάσημο πιάτο στην πρωτεύουσα της Κίνας είναι 

η ψητή πάπια Πεκίνου. Συνήθως σερβίρεται σε φέτες 

και είναι τραγανή εξωτερικά και ζουμερή στο 

εσωτερικό. Συνοδεύεται με τηγανίτες, φασόλια, 

αγγούρια και κρεμμύδια. Μερικοί μάγειρες 

προσθέτουν ζάχαρη στο εξωτερικό της πάπιας ώστε 

να πάρει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dumplings 

 

Είναι ζυμαρικά από αλεύρι σίτου και περιέχουν ζεστές 

γαρίδες ή χοιρινό. Μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει 

γλυκό καλαμπόκι και πουρέ, ενώ ενδιαφέρουσα γεύση 

δίνει και το σκόρδο. Αυτό το ζυμαρικό, σε σχήμα 

ημισελήνου, μαγειρεύεται στον ατμό, τηγανίζεται ή 

γίνεται σούπα. Σερβίρονται συνήθως με μαύρο ρύζι και 

σος από τσίλι και λάδι. Αν θέλετε να φάτε όπως οι 

Κινέζοι, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τα ξυλάκια. 

 

 

 

 

 Panjiayuan Antique Market  

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξωτερική αγορά στο 

Πεκίνο με 4.000 πάγκους, οι οποίοι καλύπτουν περίπου 

26 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Κυρίως θα βρείτε 

κινεζικές αντίκες και έργα τέχνης. Από εδώ μπορείτε να 

ξεκινήσετε τη συλλογή σας σε πίνακες ζωγραφικής, 

τσαγιέρες και γνήσιες αντίκες. Σε αυτό το παζάρι θα 

βρείτε αντικείμενα καλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές. 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Αν ψάχνετε ένα μέρος για να πιείτε το ποτό σας και να 

ακούσετε μουσική, το καλύτερο μέρος είναι το Sanlitun. 

Είναι η πιο δημοφιλής περιοχή για τουρίστες και νέους 

Κινέζους, γεμάτη αμέτρητα κλαμπ, μπαρ και εμπορικά 

κέντρα. Μπορείτε να περάσετε τη βραδιά σας 

χορεύοντας σε ένα πάρτι ή να απολαύσετε ένα κοκτέιλ 

ακούγοντας χαλαρωτική μουσική σε κάποιο ήσυχο 

μπαρ. 


