
 

Σανγκάη 

 

Αναζητήστε τους κινεζικούς θησαυρούς που κρύβει η Σανγκάη, η μεγαλύτερη πόλη και 

το κεντρικό λιμάνι της Κίνας. Αν και πέρασε πολλά χρόνια παρακμής, ανέκτησε τη 

χαμένη αίγλη της.  Σήμερα είναι μια πόλη βγαλμένη από το μέλλον και αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα της χώρας. 

Από αυτή ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός της Κίνας και η εξέλιξή της είναι εμφανής μέσα 

από τη βιομηχανία αλλά και τον κινηματογράφο της. Η Σανγκάη, γεμάτη τοπικές, 

υπαίθριες αγορές, ουρανοξύστες που μοιάζουν να αγγίζουν τον ουρανό, σκιερές 

λίμνες και παγόδες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η Νέα Υόρκη της Κίνας. Την 

πόλη αυτή διαπερνά μία συνεχόμενη ζωντάνια, από τη Γαλλική Συνοικία με τον 

ευρωπαϊκό αέρα, μέχρι τις παραδοσιακές περιοχές που φέρνουν νότες του 

παρελθόντος. Περιηγηθείτε στη People’s Square και θαυμάστε μια “θάλασσα” από 

ουρανοξύστες και συνεχίστε για τον ποταμό Χουάνγκ, που χωρίζει την πόλη σε δύο 

μέρη. Ο χαρακτηρισμός το  “Παρίσι της Ανατολής” της ταιριάζει απόλυτα και η 

ομορφιά της μεθά τους λάτρεις του διαφορετικού. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε τη Σανγκάη είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος 

και ο Νοέμβριος. Οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και οι βροχοπτώσεις σπάνιες, γεγονός που 

βοηθάει στις πολύωρες περιηγήσεις στην πόλη. Ακόμη, τους φθινοπωρινούς μήνες θα 

συναντήσετε λιγότερους τουρίστες. 

 

 

 

 Σαγκάη – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) 2 4 7 12 17 22 26 26 22 17 11 5 

Μεγ(°C) 8 10 14 20 25 28 32 32 28 23 17 11 

 

 

 

 

 Με μία ματιά 
 

 Επισκεφθείτε το βουδιστικό ναό Longhua Temple 

 Περιηγηθείτε στο Yu Garden και στο Lu Xun Park 

 Ψωνίστε υφάσματα από την αγορά υφασμάτων South Bund Fabric Market 

 Διασκεδάστε στη Disneyland της Σανγκάης 

 Θαυμάστε τη θέα από τον ουρανοξύστη Shanghai World Financial Center 

 Παρακολουθήστε τη ζωή των κατοίκων στη People’s Square 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Κίνα 

 Γλώσσα: Μανδαρινικά Κινεζικά 

 Ζώνη Ώρας: +5 

 Νόμισμα: Γουάν Κίνας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 στα 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. The Bund 

 

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε 

στην επίσκεψή σας στη Σανγκάη είναι να περιηγηθείτε 

στον παραλιακό πεζόδρομο, στην όχθη του ποταμού. 

Στην αριστερή πλευρά θα συναντήσετε ευρωπαϊκά 

κτήρια από τις αποικιακές μέρες της πόλης, ενώ στη 

δεξιά βρίσκονται οι ουρανοξύστες που 

αντιπροσωπεύουν τη Σανγκάη και γεμίζουν τις καρτ 

ποστάλ. Η καλύτερη ώρα για να έρθετε είναι κατά την 

ανατολή του ηλίου, όπου θα συναντήσετε ομάδες 

ανθρώπων να εξασκούν τη πολεμική τέχνη tai chi και ο 

ουρανός θα είναι γεμάτος χαρταετούς. 

 

 
2. Fuxing Park 

 

Το άλλοτε μεγαλύτερο πάρκο στη Σανγκάη είναι το μέρος που οι κάτοικοι χαλαρώνουν. Εδώ θα 

συναντήσετε ανθρώπους να χορεύουν τους 

αγαπημένους τους χορούς, να παίζουν χαρτιά ή να 

γράφουν ποίηση. Βρίσκεται στη Γαλλική Συνοικία και 

αποτελεί ιδανική απόδραση από την πόλη που το 

περιβάλλει.  Το πάρκο διαθέτει άφθονο πράσινο και 

βλάστηση για να ανανεώσει το σώμα και τη ψυχή σας. 

 

 

 

 

3. Γαλλική Συνοικία 

 

Είναι δύσκολο να την αποκαλούν οι κάτοικοι Γαλλική 

Συνοικία, καθώς πρόκειται για μια μεγάλη έκταση στην 

οποία έτυχε να διαμένει η γαλλική κυβέρνηση κατά τη 

διάρκεια των αποικιακών ημερών της Σανγκάης. 

Ωστόσο, η περιοχή είναι μοναδική λόγω της 

αρχιτεκτονικής και των δρόμων της και αποτελεί το 

ιδανικό μέρος για μια βόλτα με τα πόδια ή με ποδήλατο. 

Ακόμη, στους δρόμους της θα συναντήσετε αρκετά 

καλά και οικονομικά εστιατόρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Μ50 

 

Συντομογραφία για το Moganshan 50, το Μ50 είναι μια 

υπερσύγχρονη περιοχή σύγχρονης τέχνης που 

φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα μουσεία και γκαλερί 

τέχνης στην πόλη. Βρίσκεται σε μια βιομηχανική περιοχή 

και συχνά συγκρίνεται με το 798 Art District του Πεκίνου ή 

το SoHo της Νέας Υόρκης. Οι τοίχοι της φιλοξενούν 

μερικά από τα καλύτερα γκράφιτι σε όλη τη Σανγκάη.  

 

 

 

 
5. Qibao 

 

Γύρω από τη Σανγκάη υπάρχουν οκτώ αρχαίες πόλεις κοντά σε ποτάμι, οι οποίες αποτελούν 

ένα μοναδικό ταξίδι από μόνες τους. Εάν δεν έχετε 

αρκετό χρόνο για να τις δείτε όλες, τότε το Qibao είναι 

ιδανικό καθώς βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης. 

Εδώ θα έχετε μια εκπληκτική θέα προς το κανάλι. Το 

φαγητό στην περιοχή αυτή είναι εξαιρετικό, ενώ θα έχετε 

την ευκαιρία να κάνετε και μερικά ψώνια. Καθώς το 

Σαββατοκύριακο γεμίζει τουρίστες, αν θέλετε να το δείτε 

με την άνεσή σας επιλέξτε να το επισκεφθείτε μέσα στην 

εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Soup Dumplings 

 

Τα Soup Dumplings είναι ίσως το πρώτο φαγητό που 

πρέπει να δοκιμάσετε στη Σανγκάη. Πρόκειται για 

πουγκάκια από λεπτή ζύμη και περιέχουν γέμιση από 

χοιρινό, λαχανικά, γαρίδες ή καβούρι μαγειρεμένα στον 

ανάλογο ζωμό. Η κάθε μπουκιά είναι μια έκρηξη γεύσης 

στο στόμα σας. Συνήθως σερβίρονται με σάλτσα 

σόγιας ή ξιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Καβούρι στον ατμό 

 

Για αυτό το φαγητό χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο 

είδος καβουριού που βρίσκεται στα ποτάμια, στα τέλη 

φθινοπώρου και το χειμώνα. Τα καβούρια  αυτά 

δένονται με σπάγκο και μαγειρεύονται στον ατμό. 

Σερβίρονται σε δοχεία από μπαμπού μαζί με σάλτσα 

ξιδιού. 

 

 

 

 

 

 
 Περιηγηθείτε στην περιοχή Xintiandi 

 

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας 

χωρίς να σας απασχολούν τα αυτοκίνητα, καθώς δεν 

θα συναντήσετε ούτε ένα. Πρόκειται για την παλιά 

κατοικία Shikumen, η οποία έχει ανακαινιστεί και 

διατηρηθεί. Στο Xintiandi θα ψωνίσετε για εσάς και τους 

αγαπημένους σας. Ακόμη, θα συναντήσετε πολλά 

εστιατόρια για το μεσημεριανό ή το βραδινό σας. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η Σανγκάη είναι μια σαγηνευτική πόλη και στον τομέα 

της διασκέδασης. Εδώ θα συναντήσετε από τζαζ μπαρ 

του 19ου αιώνα μέχρι σύγχρονα μπαρ στους 

τελευταίους ορόφους ενός ουρανοξύστη. Ό,τι και αν 

αναζητάτε, εδώ θα το βρείτε. 


