
 

 

Τορόντο 

 

Το Τορόντο είναι η οικονομική, πολιτιστική και καλλιτεχνική πρωτεύουσα κι η μεγαλύτερη σε 

πληθυσμό πόλη του Καναδά. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Οντάριο και βρίσκεται στις 

βόρειες όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πρόκειται για μία μοντέρνα και ζωντανή μητρόπολη στην 

οποία συνυπάρχουν αρμονικά τεράστια πάρκα, εντυπωσιακοί ουρανοξύστες, γραφεία 

πολυεθνικών και πρωτοποριακές γκαλερί. Είναι μία πόλη γαλήνια, πράσινη και φιλική, γεμάτη 

παλιές, βικτωριανές γειτονιές. Η «Νέα Υόρκη του Καναδά», όπως χαρακτηρίζεται, φιλοξενεί το 

ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάθε Σεπτέμβριο, μετατρέποντάς τη σε παράδεισο 

των σινεφίλ. Το Τορόντο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολυπολιτισμικά αστικά κέντρα του 

κόσμου. Στους δρόμους του θα βρείτε παμπ με αυλές και βεράντες που σερβίρουν φαγητό από 

όλο τον κόσμο. Τις ζεστές μέρες θα συναντήσετε αμέτρητους ντόπιους και τουρίστες στα πάρκα 

και τις λίμνες της πόλης, κάνοντας πικνίκ, ηλιοθεραπεία και ποδήλατο. Μία από τις πιο ζωντανές 

γειτονιές της πόλης είναι η Danforth, η ελληνική συνοικία. Σαν μία μικρή Ελλάδα στην άλλη άκρη 

του Ατλαντικού Ωκεανού, συναρπάζει με τα χαριτωμένα μαγαζιά και τις πινακίδες γραμμένες 

στα ελληνικά. Κι αν σας φαίνεται γνώριμη, είναι επειδή εδώ πραγματοποιήθηκαν πολλά από τα 

γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλα Ελληνικά». Το Τορόντο είναι μία πόλη με σύντομη ιστορία – 

μόλις 300 χρόνων – η οποία όμως υπόσχεται ένα λαμπρό μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

την εξερεύνηση της πόλης. Κατά το Μάιο, τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και το 

Νοέμβριο ενδέχεται να συναντήσετε βροχές, ωστόσο οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για να 

γνωρίσετε το Τορόντο. 

 

 

 Τορόντο – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) -9 -9 -5 2 7 13 16 15 11 5 0 -6 

Μεγ(°C) -2 0 5 12 19 24 27 26 22 14 8 1 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεναγηθείτε στο μαγευτικό κάστρο Casa Loma 

 Δείτε την πόλη από ψηλά από το CN Tower 

 Δοκιμάστε γλυκά με γεύση σφενδάμου 

 Επισκεφθείτε μερικά από τα πιο περίεργα μουσεία της πόλης 

 Παρακολουθήστε έναν αγώνα μπέιζμπολ στο Rogers Center 

 Θαυμάστε το εκπληκτικό Stanley Cup 

 Δείτε από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ζώα του κόσμου στο Ζωολογικό Κήπο 

του Τορόντο 

 Παρακολουθήστε μία θεατρική παράσταση ή μία όπερα 

 Χαλαρώστε στο High Park 

 Μάθετε για την ιστορία του χόκεϊ στην πόλη στο Hockey Hall of Fame 

 Επισκεφθείτε τα Νησιά του Τορόντο 

 Ενθουσιαστείτε με τα αμέτρητα ψάρια και χρώματα του Ενυδρείου Ripley 

 Εξερευνήστε στο Distillery District 

 Λάβετε μέρος σε ένα από τα φεστιβάλ της πόλης 

 Επισκεφθείτε το εθνικό ιστορικό αξιοθέατο Fort York 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Καναδάς 

 Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Δολάριο Καναδά 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 11 ώρες απευθείας πτήση 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό, τραμ και λεωφορεία. 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 Τορόντο, 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 Τορόντο με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Ουάσινγκτον 

 Ορλάντο 

 Μαϊάμι 

 Νέα Ορλεάνη 

 Χιούστον 

 Ντάλλας 

 Μπαχάμες 

 Βραχώδη Όρη 

 Αλάσκα (κρουαζιέρα) 

 Μόντρεαλ 

 Οτάβα 

 Βανκούβερ 

 



Δραστηριότητες 

 
 

1) CN Tower 

 

Το πιο εμβληματικό κτήριο του Τορόντο είναι το CN 

Tower, ύψους περίπου 555 μέτρων, κι υπήρξε η 

ψηλότερη ανεξάρτητη κατασκευή στον κόσμο από 

το 1976, όπου χτίστηκε, μέχρι το 2007. Πέρα από 

αξιοθέατο, ο πύργος εξυπηρετεί στην τηλεοπτική 

και ραδιοφωνική μετάδοση. Φιλοξενεί το εστιατόριο 

με το ψηλότερο κελάρι κρασιού στον κόσμου (στα 

350 μέτρα), παρατηρητήριο και το EdgeWalk, μία 

συναρπαστική εμπειρία που επιτρέπει στους 

επισκέπτες να περπατήσουν δεμένοι έξω από το 

CN Tower σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μπαλκόνι, 

356 μέτρα πάνω από τους δρόμους του Τορόντο. 

 

 

2) Casa Loma 

 

Ένα από τα αγαπημένα τουριστικά αξιοθέατα είναι 

το Casa Loma, ένας πύργος 98 δωματίων που 

χτίστηκε από τον Καναδό επιχειρηματία Sir Henry 

Mill Pellatt το 1914. Σήμερα χρησιμοποιείται ως 

μουσείο, ενώ εδώ πραγματοποιούνται συχνά 

γυρίσματα ταινιών. Πρωταγωνίστησε στις ταινίες 

X-Men. Το κάστρο διαθέτει επιπλωμένα δωμάτια, 

μυστικούς διαδρόμους, κήπους και μία υπόγεια 

πισίνα. 

 

 

 

3) Royal Ontario Museum 

 

Το Μουσείο Royal Ontario ιδρύθηκε το 1912 

ενοποιώντας πέντε συλλογές μουσείων 

αφιερωμένων στην αρχαιολογία, την 

παλαιοντολογία, την ορυκτολογία, τη ζωολογία και 

τη γεωλογία. Έκτοτε, έχουν προστεθεί πολλά 

εκθέματα, καλύπτοντας σχεδόν τα πάντα, από τη 

φυσική και την πολιτιστική ιστορία έως τις καλές 

τέχνες και το σχεδιασμό εντός του ίδιου του 

κτηρίου. Δεν βλέπει κανείς συχνά οστά 

δεινοσαύρων δίπλα σε εκθέσεις μόδας. 

 

 

 



4) St Lawrence Market 

 

Το St Lawrence Market είναι ίσως η πιο δημοφιλής 

αγορά του Τορόντο, στην οποία οι ντόπιοι 

ψωνίζουν κρέατα, τυριά, λαχανικά, φρούτα και 

τοπικά προϊόντα. Το 2012 κέρδισε τον τίτλο της 

καλύτερης αγοράς τροφίμων στον κόσμο. Η 

αρχιτεκτονική του κτηρίου που στεγάζει την  αγορά 

είναι εκπληκτική. Αν και το σημερινό κτήριο χτίστηκε 

το 1902, είναι μέρος του Παλαιού Δημαρχείου. Εδώ 

θα βρείτε και το The Market Kitchen, μία σχολή 

μαγειρικής και χώρος εκδηλώσεων όπου μπορείτε 

τα παρακολουθήσετε μαθήματα μαγειρικής ή να 

απολαύσετε ένα εκπληκτικό δείπνο. 

 

 

5) Rogers Center 

 

Φιλοξενώντας περίπου 200 εκδηλώσεις το χρόνο, 

το Rogers Center είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

στάδια του Καναδά, με πάνω από 53.000 θέσεις. 

Από το 1989 είναι η έδρα της ομάδας μπέιζμπολ 

Toronto Blue Jays. Η οροφή του κλείνει, με σκοπό 

να προστατεύσει τους αθλητές από το σκληρό 

χειμώνα του Καναδά και βρίσκεται στη βάση του 

CN Tower. Παρακολουθήστε έναν αγώνα 

μπέιζμπολ στο Rogers Center κι αφήστε την 

ατμόσφαιρα να σας συναρπάσει. Μην 

παραλείψετε να κλείσετε από νωρίς τα εισιτήριά 

σας, καθώς εξαντλούνται γρήγορα. 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση  

 

 

 Caesar Cocktail 

 

Το εθνικό κοκτέιλ του Καναδά είναι το Caesar 

Cocktail. Φτιαγμένο με βότκα, χυμό ντομάτας, 

ταμπάσκο και σάλτσα Worcestershire, είναι η 

καναδική εκδοχή του Bloody Mary. Οι Καναδοί 

συνηθίζουν να το πίνουν μαζί με το μπράντς. Τα 

εστιατόρια και τα μπαρ συχνά το σερβίρουν σε 

ποτήρι με αλάτι στο χείλος, ενώ το διακοσμούν με 

μπέικον, onion rings και μικρά μπέργκερ. 

 

 

 



 Tire d’érable sur la neige 

 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο καναδικό από το Tire 

d’érable sur la neige. Αυτό το γλυκό 

παρασκευάζεται  ρίχνοντας καυτό σιρόπι 

σφενδάμου πάνω σε πάγο. Η διαφορά 

θερμοκρασίας σκληραίνει το σιρόπι, το οποίο 

έπειτα τυλίγεται σε ξυλάκι. Το αποτέλεσμα είναι μία 

πλούσια γεύση σφενδάμου με απαλή υφή , το 

οποίο απολαμβάνετε άμεσα. 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Το Τορόντο έχει τόσα μέρη για ψώνια που θα σας 

συναρπάσει. Οι περισσότεροι ξεκινάνε τα ψώνια 

τους από το Toronto Eaton Center, το πιο 

σημαντικό εμπορικό κέντρο της πόλης. 

Εναλλακτικά, επιλέξτε το Yorkville και το Bayview 

Village. Για να προμηθευτείτε τα αναμνηστικά σας 

κατευθυνθείτε στην Τσάινα Τάουν και στην Queen 

Street West. 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Τορόντο φημίζεται για τη ζωντανή νυχτερινή 

ζωή που διαθέτει. Νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ 

κι εστιατόρια είναι συγκεντρωμένα στο 

Entertainment District και στο Downtown. 

Εναλλακτικά, η πόλη φιλοξενεί αμέτρητα φεστιβάλ 

κατά τη διάρκεια του έτους. Επιλέξτε να 

συμμετάσχετε σε ένα από αυτά και να ζήσετε για 

μερικές ώρες όπως οι κάτοικοι της πόλης. Αν είστε 

λάτρεις του θεάτρου και της κλασικής μουσικής, 

επισκεφθείτε το Canadian Opera Company, το 

National Ballet of Canada, το Toronto Symphony 

Orchestra, το Roy Thomson Hall, το Royal Alexandra Theatre και το Princess of Wales Theatre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες Εκδρομές από το Τορόντο: 

 

 

 Νησιά 

 

Τα νησιά του Τορόντο βρίσκονται ακριβώς 

απέναντι από το κέντρο της πόλης κι είναι μία 

έκταση 820 στρεμμάτων χωρίς αυτοκίνητα. Αν και 

ζουν εδώ περίπου 600 άτομα, οι επισκέπτες 

έρχονται εδώ για να απολαύσουν την ηρεμία, τις 

παραλίες, τα πάρκα, τους κήπους, τα γιοτ, τις 

καφετέριες κι ένα μικρό, θεματικό πάρκο για παιδιά. 

Οι εποχιακές δραστηριότητες περιλαμβάνουν 

μαθήματα καγιάκ, πικνίκ, μπάρμπεκιου κι υπαίθρια 

γιόγκα. 

 

 

 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 

Το αποκορύφωμα του ταξιδιού στο Τορόντο είναι 

μία επίσκεψη στους Καταρράκτες Νιαγάρα, ένα 

από τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης 

παγκοσμίως. Πραγματοποιήστε κρουαζιέρα, 

περνώντας δίπλα από τους καταρράκτες, 

ξεναγηθείτε πίσω από τους, κάντε zipline πάνω 

από αυτούς κι ανεβείτε στο Skylon Tower.  Στην 

ευρύτερη περιοχή θα συναντήσετε αμέτρητα 

οινοποιεία στα οποία μπορείτε επίσης να 

ξεναγηθείτε και να δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά. 

Συνδυάστε την επίσκεψή σας στους καταρράκτες με τη γραφική πόλη Niagara on the Lake. 

 

 

 

 Wonderland Theme Park 

 

Μία μονοήμερη εκδρομή στο Wonderland Theme 

Park θα ευχαριστήσει τα παιδιά όλων των ηλικιών, 

δημιουργώντας εκπληκτικές αναμνήσεις σε όλη 

την οικογένεια. Επιβιβαστείτε σε θεματικά τραινάκια, 

δοκιμάστε γλυκά και σνακ με ιδιαίτερες γεύσεις και 

παρακολουθήστε τουλάχιστον μία παράσταση. 

Καναδοί και τουρίστες έρχονται εδώ από όλο το 

Οντάριο για να απολαύσουν μία ημέρα 

χαλάρωσης κι ανεμελιάς σε ένα υπέροχο θεματικό 

πάρκο. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

