
 

Σικάγο 

 

Χτισμένο πάνω στον ομώνυμο ποταμό και τα παρακλάδια του, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, 

το Σικάγο αποτελεί το σταυροδρόμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το κέντρο του εμπορίου, των 

επιστημών, αλλά και των νέων αρχιτεκτονικών τάσεων, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά όλου του 

κόσμου. Ιδρύθηκε το 1833, ωστόσο η ανεξαρτησία του ανακηρύχθηκε αργότερα, το 1837. 

Γεμάτη συναυλιακούς χώρους, παγκοσμίου φήμης μουσεία, θέατρα, πάρκα, κτήρια μοντέρνας 

αρχιτεκτονικής, εικονικά αξιοθέατα, μνημεία και δημόσια γλυπτά, αυτή η πόλη δεν χρειάζεται 

συστάσεις. Γνωστή κι ως “Πόλη των Ανέμων”, φιλοξένησε τον διαβόητο Αλ Καπόνε κατά τη 

δεκαετία του ’20. Το μαγικό και πρωτοποριακό Σικάγο είναι η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας του 

Ιλινόις, η τρίτη μεγαλύτερη από άποψη πληθυσμού, αλλά και παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών των ΗΠΑ. Διαθέτει ξεχωριστή θέση στην  οικονομία, τη μουσική και τη λογοτεχνία, ως 

πατρίδα του Έρνεστ Χέμινγουέι. Είναι το σπίτι της κωμωδίας, της τζαζ και της μπλουζ, ενώ 

διαθέτει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια και χώρους διασκέδασης στην Αμερική. Λίγοι 

γνωρίζουν ότι το 1892 έδωσε το όνομά της στον Αστεροειδή 334. Πρόκειται για την πόλη των 

μεγάλων αντιθέσεων, για μία εστία πολιτισμού την οποία αξίζει να εξερευνήσετε. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε το Σικάγο είναι στις αρχές του φθινοπώρου, μέχρι τα 

μέσα του Οκτωβρίου. Ιδανική εποχή είναι κι η άνοιξη, από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Μαΐου, 

ωστόσο ίσως συναντήσετε πιο δυνατούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο περιόδων 

θα συναντήσετε δροσερές νύχτες και ζεστές μέρες. 

 

 

 Σικάγο – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) -9 -7 -2 4 9 15 18 17 12 6 0 -6 

Μεγ(°C) -1 2 8 15 21 27 29 28 24 17 9 2 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Πραγματοποιήστε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Σικάγο και τη λίμνη Μίσιγκαν 

 Απολαύστε τη θέα στην πόλη από το Skydeck 

 Θαυμάστε μοναδικά έργα τέχνης στο Art Institute of Chicago 

 Χαλαρώστε στο Grand Park 

 Περπατήστε στο Millennium Park και θαυμάστε το Cloud Gate 

 Γνωρίστε την ιστορία της μαφίας της πόλης σε μία από τις αμέτρητες ξεναγήσεις 

 Θαυμάστε μοναδικά θαλάσσια είδη στο Shedd Aquarium 

 Περιηγηθείτε στο Riverwalk και στο Lakefront Trail 

 Αναπνεύστε καθαρό αέρα στο εσωτερικό του γυάλινου θόλου του Garfield Park 

 Θαυμάστε από κοντά μερικά από τα 24 εκατομμύρια εκθέματα του Field Museum of 

Natural History 

 Επισκεφθείτε το Lincoln Park Zoo 

 Απολαύστε την πανέμορφη αρχιτεκτονική του Holy Name Cathedral 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση κλασικής μουσικής στο Symphony Center 

 Μάθετε όσα κρύβει το διάστημα στο Adler Planetarium 

 Περιηγηθείτε στην πανέμορφη Chinatown 

 Γνωρίστε ένα από τα πολλά φεστιβάλ του Σικάγο 

 Απολαύστε έναν αγώνα μπέιζμπολ στο ιστορικό Wrigley Field 

 Δείτε από κοντά το εντυπωσιακό σόου στο  συντριβάνι Buckingham 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -8 

 Νόμισμα: Δολάριο Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 14 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετεί άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό σύστημα που 

περιλαμβάνει μετρό, τραίνο και λεωφορεία. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα 

συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, 

μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. Ακόμη, η πόλη διαθέτει πλωτά ταξί για όσους 

θέλουν να ξεναγηθούν ή να διασχίζουν τα ποτάμια ή τη λίμνη. 

 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 Σικάγο, 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 Σικάγο με: 

 

 Νέα Υόρκη 

 Λας Βέγκας 

 Λος Άντζελες 

 Σαν Φρανσίσκο 

 Μαϊάμι 

 Νέα Ορλεάνη 

 Ορλάντο 

 Ουάσινγκτον 

 Καταρράκτες Νιαγάρα 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Κρουαζιέρα στον ποταμό Σικάγο ή στη λίμνη Μίσιγκαν 

 

Στη λίμνη Μίσιγκαν και κατά μήκος του ποταμού 

του Σικάγο μπορείτε να χαλαρώσετε και να δώσετε 

στο αστικό τοπίο του Σικάγο την προσοχή που του 

αξίζει. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε κρουαζιέρες που 

μπορείτε να επιλέξετε, από ήρεμες ξεναγήσεις στη 

λίμνη μέχρι συναρπαστικές βόλτες με ταχύπλοο. 

Μέσα από αυτές τις κρουαζιέρες θα θαυμάσετε τα 

σημαντικότερα ορόσημα, αξιοθέατα κι 

αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της πόλης μαζί με τους 

έμπειρους ξεναγούς. 

 

 

2) Skydeck 

 

Ο Πύργος Willis, ύψους 442  μέτρων, υπήρξε το 

ψηλότερο κτήριο στον κόσμο για 25 χρόνια κι 

εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα κορυφαία 25 

μέχρι και σήμερα. Η εμπειρία του Skydeck είναι 

μοναδική, καθώς στέκεστε σε ένα γυάλινο 

μπαλκόνι σε ύψος 412,4 μέτρα πάνω από τη δυτική 

πλευρά του Loop. Στη μαγευτική διαδρομή με το 

ασανσέρ για τον 100ο όροφο θα 

παρακολουθήσετε μία ταινία για τα 45 χρόνια 

ιστορίας του Πύργου Willis και τα υπόλοιπα 

αρχιτεκτονικά θαύματα της πόλης. Μόλις φτάσετε θα σας συγκλονίσει η θέα που εκτείνεται 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων και σε τέσσερις πολιτείες. 

 

 

3) Mob & Crime Bus Tour 

 

Αν και τα αδικήματά τους βρίσκονται στο μακρινό 

πια παρελθόν, δεν υπάρχει αμφιβολία για την 

επιρροή που ασκούσαν οι μαφιόζοι τα χρόνια της 

ποτοαπαγόρευσης. Τα ονόματα Αλ Καπόνε, 

Μπυγκς Μοράν και Τζόνι Τόριο παραμένουν μέχρι 

και σήμερα οικεία. Οι μοντέρνες και προσεγμένες 

γειτονιές του Σικάγο δεν μαρτυρούν τον πόλεμο 

που πήρε πολλές ζωές κατά τις δεκαετίες του ’20 

και του ’30. Μέσα από αυτές τις ενδιαφέρουσες 

ξεναγήσεις να επισκεφθείτε τις ιστορικές αυτές 

γειτονιές που δρούσαν ο Αλ Καπόνε κι ο Τζον Ντίλινγκερ. Θα δείτε από κοντά το σημείο που έγινε 

η Σφαγή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου και το Θέατρο Biograph, όπου σκοτώθηκε ο 

Ντίλινγκερ από τους πράκτορες του FBI. 



4) Adler Planetarium 

 

Το Adler Planetarium, που αποτελεί μέρος της 

πανεπιστημιούπολης στο κέντρο του Σικάγο, 

προσφέρει στους κατοίκους της πόλης και τους 

τουρίστες την ευκαιρία να δουν και να μάθουν για 

το νυχτερινό ουρανό. Άνοιξε το 1930 κι 

ανακηρύχθηκε Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο το 1987. 

Το εμβληματικό αυτό κτήριο βρίσκεται στην όχθη 

της λίμνης Μίσιγκαν, προσφέροντας εκπληκτική 

θέα στον ορίζοντα της πόλης και μεγάλη, ανοιχτή 

θέα στον ουρανό πάνω από τη λίμνη.  

 

 

5) Garfield Park Conservatory 

 

Αναπνεύστε καθαρό αέρα μέσα στο γυάλινο θόλο 

του Garfield Park, ένα πάρκο γεμάτο χιλιάδες 

πολύχρωμα φυτά. Ο χώρος είναι άγριος και 

χαοτικός, ομαλός και συγκεντρωτικός, είναι μία 

καταπράσινη βιτρίνα χλωρίδας με είδη από 

διάφορους βιότοπους. Διαθέτει μόνιμες 

εσωτερικές εκθέσεις, αλλά κι εποχιακές, όπως είναι 

η πολύχρωμη ανοιξιάτικη έκθεση λουλουδιών. Με 

καταπράσινα εκθέματα, ενδιαφέρουσες διαλέξεις 

και τον υπέροχα σχεδιασμένο εσωτερικό χώρο, το 

Garfield Park είναι μία μοναδική απόδραση από την πόλη. 

 

 

6) Museum of Science and Industry 

 

Πρόκειται για μία πηγή απεριόριστης έμπνευσης 

για τα παιδιά, γεμάτο καταπληκτικά εκθέματα. 

Στεγάζεται στο παλιό Παλάτι των Καλών Τεχνών, 

που χτίστηκε το 1933 στο Jackson Park για την 

Παγκόσμια Κολομβιανή Έκθεση. Μερικά από τα 

πιο σημαντικά εκθέματα εδώ είναι ένα γερμανικό 

υποβρύχιο U-505 που καταστράφηκε κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Pioneer 

Zephyr, μία ατμομηχανή ντίζελ από ανοξείδωτο 

χάλυβα του 1934 και το πρώτο Boeing 727 της 

εμπορικής υπηρεσίας.  

 

 

 

 

 

 



7) United Center 

 

Οι Chicago Bulls μετακόμισαν σε αυτό το στάδιο 

του 1994, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε ένα 

διάλειμμα στη Minor League Baseball. 

Επιστρέφοντας, οδήδησε την ομάδα σε τρεις 

συνεχόμενους τίτλους μεταξύ του 1996 και του 

1998.  Στην ανατολική πλευρά του γηπέδου 

υπάρχει ένα άγαλμα προς τιμήν του, το The Spirit.  

Αξίζει να παρακολουθήσετε έναν αγώνα από τον 

Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο σε αυτό το ιστορικό 

γήπεδο. 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Deep Dish Pizza 

 

Δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για το φαγητό στο 

Σικάγο και να μην αναφέρει αυτού του είδους την 

πίτσα. Η ζύμη απλώνεται σε ένα βαθύ στρογγυλό 

ταψί και στη συνέχεια μπαίνουν τα υλικά: τυρί, 

λουκάνικο, πεπερόνι, μανιτάρια. Αφού 

ολοκληρωθεί η πρώτη στρώση, ο μάγειρας βάζει 

δεύτερη και τρίτη χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά. 

Πάνω στην  τελευταία στρώση, προστίθεται 

σάλτσα ντομάτας. Πρόκειται για μία συνταγή που 

έγινε γνωστή το 1940. 

 

 

 

 Italian Beef Sandwich 

 

Αυτό το σάντουιτς περιέχει μοσχαρίσιο κρέας 

κομμένο αλά ιταλικά κι άφθονη σάλτσα της 

επιλογής σας. Αυτό το γεύμα έγινε πολύ 

διαδεδομένο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 

Ύφεσης, όπου το κρέας ήταν δυσεύρετο. Ο 

ιδιοκτήτης μίας καντίνας αποφάσισε, για να 

αξιοποιήσει στο έπακρο τις προμήθειές του, να 

κόβει σε λεπτά κομμάτια το κρέας και να το 

σερβίρει μέσα σε φρεσκοψημένο ψωμί. Σήμερα θα 

βρείτε πολλές παραλλαγές αυτού του πιάτου, με 

διάφορα συνοδευτικά και σάλτσες. 



 

 Ψώνια 

 

Το Σικάγο είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο 

ζωντανές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και 

μπορεί να ευχαριστήσει κάθε είδος ταξιδιώτη. Για 

όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν τα ψώνια 

τους, αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο, καθώς 

κάθε δρόμος είναι γεμάτος πολυτελείς μπουτίκ και 

διάσημες μάρκες. Μερικά από τα καλύτερα μέρη 

για να πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας είναι το 

Magnificent Mile, η Oak Street, το Maxwell Street 

Market, το Gurnee Mills και το Woodfield Mall. 

 

 

 Navy Pier 

 

Το Navy Pier είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 

τουριστικούς προορισμούς του Σικάγο. Η 

προβλήτα των 1.010 μέτρων που διασχίζει τα νερά 

της λίμνης Μίσιγκαν κατασκευάστηκε αρχικά το 

1916 ως δημόσια αποβάθρα. Περιλαμβάνει μία 

έκταση 5.000 τμ γεμάτη εκθέματα, βόλτες, πάρκα 

και οικογενειακά αξιοθέατα. Ακόμη, από εδώ 

ξεκινούν μερικές από τις κρουαζιέρες στη λίμνη. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Σικάγο είναι μία πόλη που έχει κάτι να κάνετε 

όλες τις ώρες της ημέρας. Τα θρυλικά νυχτερινά 

κέντρα του είναι απλωμένα σε όλη την πόλη και 

προσελκύουν ανθρώπους όλων των ηλικιών. Το 

επίκεντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Σικάγο 

βρίσκεται στο River North, στο Lake View και στο 

Uptown. Εναλλακτικά, μπορείτε να απολαύσετε 

κάποιο σόου ή παράσταση ταχυδακτυλουργικών, 

να ανακαλύψετε ανερχόμενους τραγουδιστές ή να 

περάσετε τη νύχτα σας σε κάποιο… μουσείο. 


