
 
 

Σαν Φρανσίσκο 
 

 

Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να ειπωθούν για το Σαν Φρανσίσκο. Χτισμένη πάνω σε 

λόφους, στην άκρη μίας χερσονήσου δίπλα στον Ειρηνικό Ωκεανό, γοητεύει και μαγεύει τους 

πάντες. Συχνά συγκρίνεται με ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ οι Νεοϋορκέζοι αισθάνονται σαν στο σπίτι 

τους. Πρωταγωνίστησε στο «Καλοκαίρι της Αγάπης» του 1967. Θεωρείται η πιο όμορφη και 

ρομαντική πόλη των Δυτικών Ακτών των ΗΠΑ, για την οποία τραγουδούν ότι «άφησαν την 

καρδιά τους στο Σαν Φρανσίσκο». Διαθέτει μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, ενώ τη 

χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα, ρετρό τραμ και τα ομιχλώδη τοπία. Φημίζεται για την 

εκκεντρικότητά της, την τζαζ και την εκπληκτική, πολύχρωμη, αστική τοπογραφία. Εδώ ζούσαν 

ιθαγενείς Αμερικανοί για χιλιάδες χρόνια πριν την άφιξη των Ευρωπαίων. Τα βικτωριανά δίπατα 

είναι σκορπισμένα σε όλη την πόλη. Το Σαν Φρανσίσκο αιχμαλωτίζει όλες τις αισθήσεις σας και 

σίγουρα μία επίσκεψη δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να το απολαύσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε το Σαν Φρανσίσκο είναι το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο 

μέχρι το Σεπτέμβριο, καθώς είναι οι θερμότεροι μήνες του έτους. Ιδανικοί μήνες είναι κι ο 

Απρίλιος, ο Μάιος κι ο Οκτώβριος, καθώς είναι αρκετά ηλιόλουστοι. 

 

 

 Σαν Φρανσίσκο – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) 7 8 9 9 11 12 13 13 13 12 9 7 

Μεγ(°C) 13 16 17 18 20 22 22 23 23 21 17 14 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Διασχίστε την εικονική Golden Gate Bridge  

 Επισκεφθείτε το Fisherman’s Wharf 

 Χαλαρώστε στο Golden Gate Park 

 Επισκεφθείτε το νησί Αλκατράζ 

 Ψωνίστε στη Union Square 

 Περιηγηθείτε σε μία από τις τέσσερις Τσάινα Τάουν 

 Επιβιβαστείτε στο γνωστό τραμ 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα μπέιζμπολ στο AT&T Park 

 Δείτε από κοντά τσούχτρες στο ενυδρείο 

 Περάστε λίγο χρόνο στο Ghirardelli Square, πρώην εργοστάσιο σοκολάτας 

 Απολαύστε τη θέα από το Twin Peaks 

 Θαυμάστε το Palace of Fine Arts 

 Επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

 Περπατήστε στο Ferry Building Marketplace 

 Θαυμάστε τα γκράφιτι στο Mission District. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -9 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής  

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 16 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό, λεωφορεία και τα φημισμένα τραμ. 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 Σαν Φρανσίσκο, 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 Σαν Φρανσίσκο με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Χαβάη 

 Λος Άντζελες 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 Λας Βέγκας 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Γέφυρα Golden Gate  

 

Το διάσημο ορόσημο της πόλης συνδέει το Σαν 

Φρανσίσκο με την πόλη Sausalito. Το μήκος της 

γέφυρας είναι περίπου 3,2 χιλιόμετρα. Μπορείτε να 

τη διασχίσετε με τα πόδια ή με αυτοκίνητο. Είναι 

δύσκολο να καταλάβει κανείς την ομορφιά, αλλά 

και το μέγεθος της γέφυρας, αν δεν τη διασχίσει. 

Σταματήστε στο άγαλμα του Joseph Strauss, του 

σχεδιαστή της γέφυρας κι αναζητήστε τις πλάκες 

που εξηγούν την ιστορία της. 

 

 

 

 

2) Fisherman’s Wharf 

 

Η πιο διάσημη παραθαλάσσια κοινότητα του Σαν 

Φρανσίσκο βρίσκεται στο Fisherman’s Wharf. Εδώ 

μπορείτε να απολαύσετε μερικά από τα καλύτερα 

γεύματα στη χώρα. Υπάρχουν καντίνες που 

πωλούν φρέσκο καβούρι και διάφορα είδη 

γκουρμέ εστιατορίων στα οποία μπορείτε να 

δοκιμάσετε φρέσκα ψάρια ημέρας. Από εδώ 

επίσης ξεκινούν πολλές ομάδες ξεναγήσεων στην 

πόλη. Στην περιοχή βρίσκεται το Μουσείο Κέρινων 

Ομοιωμάτων Madam Tussauds, το Ghirardelli 

Square, το Maritime National Historic Park και το 

Pier 39. 

 

 

3) Τσάινα Τάουν 

 

Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις έχουν μία Τσάινα 

Τάουν, ωστόσο το Σαν Φρανσίσκο έχει τέσσερις. 

Αυτή στην Grant Avenue είναι η μεγαλύτερη εκτός 

Ασίας κι η παλαιότερη στη Βόρεια Αμερική.  Είναι 

τόσο μεγάλη που περιλαμβάνει δύο νοσοκομεία 

και διάφορα πάρκα. Αν θέλετε να δοκιμάσετε 

παραδοσιακά κινεζικά πιάτα, επισκεφθείτε μία από 

τις τέσσερις Τσάινα Τάουν. Κατά τους 

φθινοπωρινούς μήνες μπορείτε να επισκεφθείτε το 

Φεστιβάλ Φεγγαριών που φιλοξενεί η περιοχή. 

 

 



4) Ghirardelli Square 

 

Η ιστορία της πλατείας είναι πραγματικά 

ενδιαφέρουσα. Αρχικά ήταν εργοστάσιο 

σοκολάτας που ιδρύθηκε από τον Domenico 

Ghirardelli. Σήμερα η πλατεία φιλοξενεί 

καταστήματα, εστιατόρια, γκαλερί και ξενοδοχεία 

σε ανακαινισμένα βιομηχανικά κτήρια. 

Εγκαινιάστηκε το 1964 κι ήταν η πρώτη από μία 

σειρά έργων που σχεδιάστηκαν με σκοπό να 

δώσουν ζωή σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια. 

 

 

 

 

5) Twin Peaks 

 

Το Twin Peaks είναι δύο κορυφές λόφων κι 

αποτελούν ένα παγκοσμίως γνωστό αξιοθέατο, 

προσφέροντας εκπληκτική θέα στο Bay Area. 

Μπορείτε να περπατήσετε μέχρι την κορυφή ή να 

πάτε οδικώς. Στέκονται σε ύψος 281 μέτρων. Στη 

διαδρομή για την κορυφή θα συναντήσετε 

διάφορα ζώα και φυτά. Ακόμη, στην περιοχή θα 

βρείτε ένα πάρκο 64 στρεμμάτων στο οποίο θα 

δείτε πως ήταν το Σαν Φρανσίσκο πριν την 

αστικοποίησή του.  

 

 

 

 

6) Palace of Fine Arts 

 

Το Palace of Fine Arts είναι ένα εκπληκτικό κτήριο 

που βρίσκεται στο U.S. National Register of Historic 

Places κι είναι ένα σημαντικό ορόσημο του Σαν 

Φρανσίσκο. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1915 

με σκοπό την έκθεση έργων τέχνης. Τα κτήρια 

χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς από 

τότε, όπως γήπεδα τένις, στρατιωτικές αποθήκες 

και γκαλερί τέχνης. Το νερό που το περιβάλλει 

φιλοξενεί πολλά είδη ζώων όπως πάπιες, κύκνους 

και ρακούν. 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Carne Asada Burrito 

 

 

Παρά τα σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα που χωρίζουν το 

Σαν Φρανσίσκο και το Μεξικό, το να μην δοκιμάσει 

κάποιος αυτό το πιάτο κατά την παραμονή του 

στην πόλη θα έπρεπε να είναι παράνομο. 

Πρόκειται για burrito γεμιστό με ψητό κρέας, ρύζι, 

φασόλια και καρυκεύματα.  Αν κι αυτό το πιάτο 

δημιουργήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, θα το βρείτε 

και σε εστιατόρια του Bay Area. 

 

 

 

 Cioppino 

 

Αυτό το πλούσιο στιφάδο ψαριού περιέχει 

καλαμάρι, καβούρι, μύδια κι όλα τα αγαπημένα 

σας θαλασσινά. Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο κι 

έκτοτε αποτελεί μία από τις εμπειρίες που αξίζει να 

βιώσετε – ή να γευτείτε. Θα το συναντήσετε σε όλα 

τα εστιατόρια που σερβίρουν θαλασσινά κι αξίζει 

σίγουρα να το δοκιμάσετε. 

 

 

 

 

 

 

 Golden Gate Park 

 

Κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια επισκέπτες εξερευνούν 

ένα από τα πιο καταπληκτικά μέρη του Σαν 

Φρανσίσκο, το Golden Gate Park. Αυτός ο 

γραφικός χώρος έχει έκταση 1.017 στρέμματα και 

διαθέτει πολλά μέρη για εξερεύνηση και 

χαλάρωση. Ανακαλύψτε λίμνες, χώρους για πικνίκ, 

μνημεία, παιδικές χαρές και κήπους. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες στο πάρκο. Ακόμη, μπορείτε 

να οργανώσετε δικές σας εκδηλώσεις – ακόμη και 

γάμους – στους όμορφους κήπους και να 

τραβήξετε φωτογραφίες με αυτό το εκπληκτικό 

φόντο. 

 



 Union Square 

 

Η Union Square είναι η πιο δημοφιλής γειτονιά της 

πόλης. Εδώ θα βρείτε μεγάλη συλλογή 

καταστημάτων για να πραγματοποιήσετε τα ψώνια 

σας. Η περιοχή είναι γεμάτη με επώνυμα 

καταστήματα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής 

ένδυσης κι υπόδησης. Ακόμη διαθέτει πολυτελή 

ξενοδοχεία, καφετέριες, γκαλερί τέχνης και πολύ 

δραστήρια νυχτερινή ζωή.  Φιλοξενεί πολλές 

εκδηλώσεις κι έχει πάντα κάτι για να σας 

διασκεδάσει.  

 

 

 

 AT&T Park 

 

Το AT&T Park φιλοξενεί τους San Francisco Giants 

του Σαν Φρανσίσκο. Πρόκειται για μία από τις πιο 

δημοφιλείς ομάδες πρωταθλήματος μπέιζμπολ. Το 

γήπεδο βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο 

και κάθε φορά που οι Giants μπαίνουν στο γήπεδο 

ενώνεται ολόκληρη η πόλη. Το στάδιο 

ολοκληρώθηκε το 2000 και διαθέτει σχεδόν 42.000 

θέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Σαν Φρανσίσκο έχει μερικά από τα καλύτερα 

μπαρ της χώρας, ενώ διαθέτει φανταστικά μέρη για 

χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από 

εμβληματικές ζωντανές μουσικές σκηνές μέχρι 

σαλόνια που προσφέρουν δροσερά κοκτέιλ, η 

πόλη διαθέσει πληθώρα επιλογών για να περάσετε 

το βράδυ σας. Η νυχτερινή διασκέδαση 

συγκεντρώνεται στο Valencia Street, στη Union 

Square και στο Divisadero Street. 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από το Σαν Φρανσίσκο 

 

 

 Νησί Αλκατράζ 

 

Το νησί Αλκατράζ βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα 

από τις ακτές του Σαν Φρανσίσκο. Αυτό το νησί 

υπήρξε στρατιωτικό οχυρό, στρατιωτική φυλακή κι 

ομοσπονδιακή φυλακή, με πιο γνωστή την 

τελευταία από το 1933 μέχρι το 1963.  Σε αυτή την 

ομοσπονδιακή φυλακή πήγαιναν κρατούμενοι που 

προκαλούσαν προβλήματα σε άλλες φυλακές. 

Πολλοί διάσημοι κρατούμενοι έχουν περάσει από 

εδώ, όπως ο Αλ Καπόνε κι ο Robert Franklin 

Stroud. Σήμερα είναι τουριστικό αξιοθέατο κι 

επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τα 

βάθη της. 

 

 

 Angel Island 

 

Το Angel Island είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί 

στον κόλπο και διαθέτει 60 μόνιμους κατοίκους. 

Υπάρχουν πλοία που αναχωρούν από το Σαν 

Φρανσίσκο με προορισμό αυτό το όμορφο νησί. 

Μόλις φτάσετε επιβιβαστείτε στο υπαίθριο τραμ ή 

ξεκινήστε για την περιήγηση του νησιού. Διαθέτει 

μερικά φανταστικά μπαρ και καφετέριες που 

σερβίρουν εξαιρετικό φαγητό. Η θέα του κόλπου 

από το νησί είναι εκπληκτική. Συχνά φιλοξενεί 

εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Αποτελεί ιδανικό 

προορισμό αν θέλετε να χαλαρώσετε μερικές ώρες 

και να απολαύσετε τη φύση και την ησυχία. 

 

 

 

 Κοιλάδα Napa 

 

Λιγότερο από μιάμιση ώρα έξω από το Σαν 

Φρανσίσκο βρίσκεται η Κοιλάδα Napa κι η 

Κοιλάδα Sonoma, δύο από τις μεγαλύτερες και πιο 

γνωστές περιοχές παραγωγής σταφυλιού στην 

Καλιφόρνια. Η διαδρομή είναι γεμάτη αξιοθέατα, 

ενώ το τοπίο που θα αντικρίσετε θα σας κόψει την 

ανάσα. Νότια της κοιλάδας βρίσκεται η γραφική 

πόλη Napa, μόλις 83 χιλιόμετρα από το Σαν 

Φρανσίσκο. Ιδρύθηκε το 1848 και φέρει το όνομα 

των Ινδιάνων Napa.  



 

 Μοντερέυ  

 

Η ακτογραμμή της Καλιφόρνια είναι απλά υπέροχη, 

με το Μοντερέυ να διαθέτει εκπληκτική 

παραθαλάσσια θέα. Η προβλήτα της πόλης είναι 

γεμάτη ψαράδικα, καταστήματα τουριστικών ειδών, 

γκαλερί έργων τέχνης κι εστιατόρια. Το 

αποκορύφωμα της εκδρομής είναι η διαδρομή που 

περνάει από το 17 Mile κι είναι πραγματικά 

εκπληκτική καθώς περνά κατά μήκος της ακτής, 

ανάμεσα σε αρχοντικά και γήπεδα γκολφ.  

 

 

 

 

 Εθνικό Πάρκο Yosemite 

 

Στην κορυφή της λίστας όσων αγαπούν τη φύση 

βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Yosemite. Γνωστό σε 

όλο τον κόσμο για το πυκνό δάσος των γιγάντιων 

σεκοϊάδενδρων που πλαισιώνουν τα υπέροχα 

βουνά της Σιέρα Νεβάδα, αυτό το εθνικό πάρκο 

είναι ένα αμερικανικό καταφύγιο άγριας φύσης 

που αξίζει να επισκεφθείτε. Με έκταση μεγαλύτερη 

των 3.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, διαθέτει 

αμέτρητους καταρράκτες, βράχους κι απίστευτη 

άγρια φύση που θα σας συνταράξει. 


