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39. Μπουένος Άιρες

Ο ρυθμός του ταγκό έχει διαποτίσει την πρωτεύουσα 

της Αργεντινής, όπου τα χρώματα κάνουν κρότο στο 

καλλιτεχνικό Μπάριο Άλτο και τεράστιες μπριζόλες 

τσιτσιρίζουν παντού.

40. Κίτο

Απότομοι αποικιακοί δρόμοι σας ανεβάζουν στην 

πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, η οποία βρίσκεται σε 

υψόμετρο 2.800 μέτρων και όπου ο ήλιος και η βροχή 

εναλλάσσονται, για να ζήσετε τέσσερις εποχές σε 

μία μέρα.

41. Βανκούβερ

Ουρανοξύστες, μοντέρνα καφέ και γκαλερί έρχονται σε 

αντίθεση με το καναδικό δάσος που μπορεί να επισκεφτεί 

κανείς με τα πόδια εάν περάσει την ξύλινη κρεμαστή 

πεζογέφυρα του Καπιλάνο.

42. Κουάλα Λουμπούρ

Στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας μπορεί κανείς να 

θαυμάσει τους εντυπωσιακούς δίδυμους πύργους 

Petronas και την παμπάλαια πλατεία Μερντέκα η οποία 

ήταν κάποτε γήπεδο κρίκετ για την ομάδα της Selangor.

43. Σιγκαπούρη

Το αποικιακό και το μοντέρνο συναντιούνται με μοναδικό 

τρόπο σε αυτό το νησιωτικό κράτος που συνδυάζει 

γεύσεις από Μαλαισία, Κίνα, Ινδία και Δύση.

44. Βίλνα

Σύμφωνα με τον θρύλο, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας 

οφείλει την ύπαρξή της στο όνειρο κάποιου δούκα. 

Σήμερα, η συνοικία των καλλιτεχνών έχει το δικό της 

σύνταγμα!

45. Αδελαΐδα

Η πρώτη πόλη της Αυστραλίας, χτισμένη ανάμεσα σε 

λόφους και χρυσές παραλίες, εξακολουθεί να αποπνέει 

μία άγρια συνοριακή αίσθηση. 

46. Μπρατισλάβα

Ψηλά πάνω από την πρωτεύουσα της Σλοβακίας 

δεσπόζει το ιστορικό της κάστρο, το οποίο βλέπει στον 

Δούναβη και στην παλαιά πόλη όπου απαγορεύονται τα 

οχήματα αλλά επιτρέπονται τα περίεργα αγάλματα.

47. Ρώμη

Οι κατακόμβες και το Κολοσσαίο, οι σικ μπουτίκ και οι 

θησαυροί του Βατικανού θα σας φέρουν ξανά και ξανά 

στην Αιώνια Πόλη της Ιταλίας.

48. Σεούλ

Κατασκευές που επιπλέουν, λουλούδια και φαναράκια 

θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό στην αχανή 

πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, η οποία φιλοξενεί 

από παλάτια μέχρι παραδοσιακά σπίτια σωστά 

κομψοτεχνήματα.

49. Ντουμπάι

Κάντε βόλτα στον όρμο του Ντουμπάι πάνω σε ένα 

παραδοσιακό abra και μετά απολαύστε τη θέα από την 

κορυφή του Burj Khalifa, που υψώνεται 828 μέτρα πάνω 

από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

50. Δουβλίνο

Η Γέφυρα Ha’penny πάνω από τον ποταμό Λίφεϊ, το 

πολύτιμο Book of Kells και το πάρκο St. Stephen’s Green 

σάς δίνουν μία γεύση Ιρλανδίας.

www.hasbro.gr   www.hasbrogames.gr   www.monopoly.com
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Να είστε ο πρώτος 
Να είστε ο πρώτος παίκτης που 

παίκτης που θα γεμίσει το 
θα γεμίσει το διαβατήριο του 

διαβατήριο του με σφραγίδες-
με σφραγίδες-πούλια.πούλια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
11
44
44
4242

1414
1414
11
11
22

Ταμπλό παιχνιδιούΤαμπλό παιχνιδιού
ΠιόνιαΠιόνια
Διαβατήρια (πλαστικά)Διαβατήρια (πλαστικά)
Σφραγίδες-πούλια Διαβατηρίων:Σφραγίδες-πούλια Διαβατηρίων:
22 Σφραγίδες-πούλια Πόλεων22 Σφραγίδες-πούλια Πόλεων
20  Σφραγίδες-πούλια 20  Σφραγίδες-πούλια 

Πρώτης ΘέσηςΠρώτης Θέσης
Κάρτες ΕντολώνΚάρτες Εντολών
Κάρτες Here & NowΚάρτες Here & Now
Δεσμίδα ΧαρτονομισμάτωνΔεσμίδα Χαρτονομισμάτων
Δίσκος ΤραπεζίτηΔίσκος Τραπεζίτη
ΖάριαΖάρια

ΠΑΙΚΤΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ



1

2

3

4

0415B2348110  Aa MONOPOLY Here & No
Originator: SM Approval: Final ROD: 00.00 File

2

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

Τοποθετήστε τις 22 

χρωματιστές σφραγίδες-πούλια 

πόλεων στις αντίστοιχες 

χρωματιστές θέσεις στο 

ταμπλό.

Αφήστε τις 20 γκρι σφραγίδες-

πούλια Πρώτης Θέσης στον 

δίσκο του Τραπεζίτη.

Ανακατέψτε τις κάρτες 

Εντολών και βάλτε τις ανάποδα 

στο ταμπλό εδώ. Αυτή είναι η 

στοίβα από όπου θα τραβάτε 

τις κάρτες.

Ανακατέψτε τις κάρτες 

Here & Now.

Μοιράστε δυο σε κάθε παίκτη, 

ανάποδα. Δείτε τις τώρα, αλλά 

κρατήστε τις κρυφές από τους 

υπόλοιπους παίκτες. Μπορείτε 

να τις χρησιμοποιήσετε 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού.

Τοποθετήστε τις υπόλοιπες 

κάρτες ανάποδα, εδώ στο 

ταμπλό. Αυτή είναι η στοίβα 

από όπου θα τραβάτε τις 

κάρτες.

α
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Διαλέξτε έναν παίκτη για να 

είναι ο Τραπεζίτης. Ο Τραπεζίτης 

είναι υπεύθυνος για τους 

Πλειστηριασμούς, τις σφραγίδες-

πούλια Πρώτης Θέσης και τα 

χρήματα της Τράπεζας.

Δώστε σε κάθε παίκτη:

(Σύνολο=A1500)

Βάλτε τα υπόλοιπα χρήματα στον 

δίσκο του Τραπεζίτη.

Κάθε παίκτης, παίρνει ένα 

διαβατήριο και το τοποθετεί 

στη θέση διαβατηρίου πάνω στο 

ταμπλό.

Διαλέξτε το πιόνι σας και 

τοποθετήστε το στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ.

Βάλτε τα ζάρια δίπλα στο ταμπλό.

Ο νεαρότερος παίκτης ξεκινάει 

πρώτος. Το παιχνίδι συνεχίζεται 

προς τα αριστερά.

2 

4 

5
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Σε ποια θέση βρεθήκατε; Δείτε στην επόμενη σελίδα, στην ενότητα ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ για λεπτομέρειες.

Φέρατε διπλές; Μετακινηθείτε, ρίξτε τα ζάρια και μετακινηθείτε ξανά. Προσοχή όμως! Εάν φέρετε διπλές 

τρεις συνεχόμενες φορές, πηγαίνετε κατευθείαν στη Φυλακή.

Αυτό είναι! Η σειρά σας τελείωσε. Συνεχίζει ο παίκτης που βρίσκεται στα αριστερά σας. 

Ξεκινήστε να παίζετε! Κάθε φορά που σταματάτε σε μια θέση, ανατρέξτε στις οδηγίες για να 

δείτε τι σημαίνει.

Φέρατε τη ζαριά της κρυφής ανταλλαγής;
•  Τότε, κάντε μια κρυφή ανταλλαγή! Ανταλλάξτε την τελευταία σας σφραγίδα- πούλι στο 

διαβατήριο με οποιουδήποτε άλλου παίκτη και μην κάνετε άλλη κίνηση σε αυτόν τον γύρο.

• Ή μετακινηθείτε κανονικά τόσες θέσεις όσες έφερε το άλλο ζάρι που ρίξατε μαζί.

Σημείωση: Το εικονίδιο της κρυφής ανταλλαγής μετράει σαν 1 όταν ρίχνετε τα ζάρια για να 

εκτελέσετε μια κάρτα Εντολής.

ΠΑΙΞΤΕ!
Πως να κερδίσετε
•  Ταξιδέψτε γύρω από το ταμπλό της MONOPOLY επισκέπτοντας τις πιο συναρπαστικές 

πόλεις του κόσμου.

•   Πληρώστε για τις σφραγίδες-πούλια των πόλεων που επισκέπτεστε και βάλτε τις μέσα 

στο διαβατήριο σας.

•  Χρεώστε τους άλλους παίκτες τις επισκέψεις τους στις πόλεις των οποίων οι 

σφραγίδες-πούλια σας ανήκουν.

• Ο παίκτης που θα γεμίσει πρώτος με σφραγίδες-πούλια το διαβατήριο του κερδίζει! 

Πως να παίξετε
Ρίξτε και τα δύο ζάρια και μετακινήστε το πιόνι σας σύμφωνα με τη φορά των δεικτών 

του ρολογιού, τόσες θέσεις στο ταμπλό όσες ο αριθμός που φέρατε.

Κάθε φορά που βρίσκεστε ή περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε A200. 

Θ
Πόλ

Πόλ

Δεν

Χρω

ΝΙΚΗΤΗΣ!
ΝΙΚΗΤΗΣ!
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
Πόλεις που δεν ανήκουν σε κανέναν (με σφραγίδα-πούλι)

Όταν η πόλη δεν ανήκει σε κανέναν, αγοράστε την ή πλειστηριάστε την.

•  Θέλετε να την αγοράσετε; Πληρώστε την αξία που εμφανίζεται στο κόκκινο εισιτήριο, 

πάνω στην κάρτα και βάλτε τη σφραγίδα-πούλι στο διαβατήριο σας.

Σημείωση: Βάλτε σφραγίδες-πούλια πρώτα στην αριστερή στήλη. Δείτε περισσότερα 

για το πως θα γεμίσετε το διαβατήριο σας στη σελίδα 8 των οδηγιών.

• Δεν θέλετε να την αγοράσετε; Τότε ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε 

πλειστηριασμό. Οι προσφρορές ξεκινούν από τα M20. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί 

να υποβάλει προσφορά. Αν κανένας δεν τη θέλει, δεν πειράζει. Αφήστε τη σφραγίδα-

πούλι εκεί που είναι. 

Πόλεις που ανήκουν σε κάποιον (χωρίς σφραγίδα - πούλι)
•  Θα πρέπει να πληρώσετε στον ιδιοκτήτη την χρέωση επίσκεψης που εμφανίζεται στο 

λευκό εισιτήριο. 

• Αν η πόλη σας ανήκει, μην κάνετε τίποτα.

Προσοχή! Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ζητήσει τη χρέωση επίσκεψης πριν ο επόμενος 

παίκτης ρίξει τα ζάρια, αν ξεχάσετε, χάνετε!

Δεν εισπράξατε χρήματα; Δείτε για λεπτομέρειες στη σελίδα 8 των οδηγιών.

Χρωματική ομάδα = διπλή χρέωση επίσκεψης & μπόνους σφραγίδα-πούλι διαβατηρίου!

Εάν μαζέψετε όλες τις σφραγίδες-πούλια από μια χρωματική ομάδα, πάρτε μια 

ΔΩΡΕΑΝ σφραγίδα-πούλι Πρώτης Θέσης και τοποθετείστε την στο διαβατήριο σας.

Η χρέωση επίσκεψης διπλασιάζεται σε κάθε πόλη χρωματικής ομάδας που σας 

ανήκει. Δεν χρειάζεται να είναι κοντά η μια με την άλλη στο διαβατήριο σας.

Τιμή 
κόστους

Χρέωση 
Επίσκεψης
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Κάθε φορά που βρίσκεστε ή περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε A200.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ 
Θα πρέπει να αγοράσετε ή να πλειστηριάσετε μια σφραγίδα-πούλι Πρώτης Θέσης. 

• Θέλετε να την αγοράσετε; Πληρώστε την αξία που εμφανίζεται στο κόκκινο εισιτήριο, 

πάνω στην κάρτα και βάλτε τη σφραγίδα-πούλι στο διαβατήριο σας. 

•  Δεν θέλετε να την αγοράσετε; Τότε ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε πλειστηριασμό. 

Οι προσφορές ξεκινούν από τα A20. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να υποβάλει 

προσφορά. Αν κανένας δεν τη θέλει, δεν πειράζει. Αφήστε τη σφραγίδα-πούλι εκεί που είναι.

•  Αν δεν έχουν μείνει άλλες σφραγίδες-πούλια, μην κάνετε τίποτα.

Αεροδρόμια
Μπορείτε να πάρετε μια πτήση ή να μην κάνετε τίποτα. 

•   Για να πάρετε μια πτήση, πληρώστε A100 στην τράπεζα και μετακινήστε το πιόνι σας 

σε οποιαδήποτε πόλη ή τετράγωνο Πρώτης Θέσης στο ταμπλό. Αν περάσετε από την 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ, μην πάρετε A200.

Κάρτες Here & Now
•  Πάρτε την πάνω κάρτα Here & Now από την στοίβα των καρτών και δείτε τι λέει. 

Κρατήστε την κρυφή από τους υπόλοιπους παίκτες.

•  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες Here & Now οποιαδήποτε στιγμή. 

•  Μην ξεχάσετε να ρίξετε τα ζάρια και να μετακινηθείτε, εάν παίξετε στην αρχή της σειράς σας 

μια κάρτα Here & Now. 

•  Μην ξεχνάτε τις κάρτες Here & Now που πήρατε στην αρχή του παιχνιδιού!

•  Δεν υπάρχει όριο αριθμού παιχνιδιού καρτών Here & Now στη σειρά κάθε παίκτη.

•  Τοποθετήστε τις κάρτες που έχουν παιχτεί σε μια στοίβα με την όψη τους να βλέπει προς 

τα πάνω. Εάν σας τελειώσουν οι κάρτες, ανακατέψτε τη στοίβα με τις κάρτες που έχουν 

παιχτεί και τοποθετήστε τις ανάποδα σε νέα στοίβα για να τις ξαναχρησιμοποιήσετε.
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ΕΝΤΟΛΗ
Πάρτε την πάνω κάρτα από τη στοίβα των καρτών Εντολής και κάντε ότι σας λέει. Επιστρέψτε 

τις κάρτες που χρησιμοποιήσατε πάλι κάτω στη στοίβα τους.

Ελεύθερη Στάθμευση
Μην κάνετε τίποτα, απλά ξεκουραστείτε! 

Μόνο για Επίσκεψη
Εάν βρεθείτε σε αυτή τη θέση, μην κάνετε τίποτα. Τοποθετήστε το πιόνι σας στη θέση "Μόνο 

για Επίσκεψη".

Πήγαινε στη Φυλακή
Πηγαίνετε κατευθείαν στη Φυλακή. Μην περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ. Μην πάρετε A200. 

Αυτό είναι το τέλος της σειράς σας!

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εισπράξετε χρεώσεις επισκέψεων ή να υποβάλετε προσφορές σε 

πλειστηριασμούς ενώ είστε στη Φυλακή.

Λοιπόν, πως βγαίνετε από τη Φυλακή; Έχετε τρεις επιλογές:

Πληρώστε B100 στην αρχή της σειράς σας, στη συνέχεια ρίξτε τα ζάρια και κινηθείτε 

κανονικά.

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή στην αρχή της επόμενης σειράς σας, 

έπειτα ρίξτε τα ζάρια και κινηθείτε κανονικά. Επιστρέψτε την κάρτα στο κάτω μέρος της 

κατάλληλης στοίβας καρτών.

Φέρτε διπλή ζαριά στον επόμενο γύρο. Εάν φέρετε διπλές, βγαίνετε από την Φυλακή! 

Χρησιμοποιήστε τη ζαριά για να μετακινηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 3 

γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν δεν φέρετε διπλές και στον τρίτο γύρο που βρίσκεστε 

στη Φυλακή, πληρώστε A100 και χρησιμοποιήστε την τελευταία σας ζαριά για να 

μετακινηθείτε.

σμό. 

είναι.

ς σας 

ος 
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Ο παίκτης που θα συμπληρώσει πρώτος το διαβατήριο του με σφραγίδες-

πούλια, ξεπερνώντας τη γραμμή στο ύψος της κορυφής της δεξιάς 

στήλης του διαβατηρίου του, κερδίζει!

Σημειώση: Δεν μπορείτε να ελέγξετε με φυσικό τρόπο το μέγεθος των 

σφραγίδων-πούλιων οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίσετε!

ΟΙ
ΠΟ

ΝΙΚΗ!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πως να τοποθετήσετε τις σφραγίδες-πούλια στο διαβατήριο σας

•  Ξεκινήστε με την αριστερή στήλη του διαβατηρίου. Τοποθετήστε την 

πρώτη σφραγίδα-πούλι στον πάτο του διαβατηρίου. Κάθε επόμενη 

σφραγίδα-πούλι θα πρέπει να την σπρώχνετε προς τα κάτω, στο 

χαμηλότερο σημείο της στήλης του διαβατηρίου.

•  Εάν δεν μπορείτε να χωρέσετε μια σφραγίδα-πούλι μέσα στην αριστερή 

στήλη του διαβατηρίου, τοποθετήστε την στον πάτο της δεξίας στήλης. 

Το διαβατήριο σας είναι πια γεμάτο πάνω από τη μέση!

Σας τελειώσανε τα χρήματα;

•  Εάν χρωστάτε στην Τράπεζα, επιστρέψτε την τελευταία σας σφραγίδα-

πούλι στο ταμπλό. Κρατήστε ό,τι μετρητά σας έχουν απομείνει.

•  Εάν χρωστάτε σε άλλον παίκτη, δώστε του την τελευταία σας σφραγίδα-

πούλι. Κρατήστε ό,τι μετρητά σας έχουν απομείνει.

•  Εάν δεν έχετε καθόλου μετρητά και καμία σφραγίδα-πούλι μην κάνετε 

τίποτα, είστε ήδη σε αρκετά άσχημη θέση!

ΝΙΚΗΤΗΣ!
ΝΙΚΗΤΗΣ!
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ς-

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ

ή 

ς. 

-

δα-

1. Λίμα

Παρότι υιοθετήθηκε από τον Πιζάρο και 

τους κονκισταδόρες, η πρωτεύουσα του 

Περού υπάρχει από τότε που βασίλευαν οι 

Νάσκα, οι Μότσε και οι Ίνκας.

2. Χονγκ Κονγκ

Καθώς το Star Ferry μεταφέρει τα 

εμπορεύματα του απέναντι στο λιμάνι, 

στους δρόμους της πόλης ηχεί το βουητό 

με τους εμπόρους της αγοράς να κάνουν 

παζάρια για υψηλή χρηματοδότηση και 

σούπα φιδιού.

3. Ρίγα

Η πρωτεύουσα της Λετονίας διακρίνεται 

για την υπέροχη αρτ νουβό αρχιτεκτονική 

της και τον εντυπωσιακό σχεδιασμό των 

υπόστεγων όπου στεγάζεται η κεντρική 

αγορά της πόλης.

4. Λισαβόνα

Γνωρίστε την ψυχή της πορτογαλικής 

πρωτεύουσας: ακολουθήστε τη μαγευτική 

μελωδία των φάδος στα απότομα, παστέλ 

δρομάκια της.

5. Κωνσταντινούπολη

Με ρίζες στο Βυζάντιο, η σύγχρονη 

Κωνσταντινούπολη είναι μία πόλη με πολλά 

πρόσωπα, που μαγεύει τον επισκέπτη με 

την Ιστορία, τα τζαμιά της και τη μεγάλη 

αγορά της.

6. Βαρσοβία

Η πόλη του Σοπέν και της Μαρί Κιουρί 

φιλοξενεί μία εκπληκτική συλλογή από 

κάστρα, παλάτια και παραδοσιακά 

πολωνέζικα πιάτα.

7. Πόλη του Μεξικό

Χτισμένη πάνω στα ερείπια της 

Τενοτστιτλάν, πρωτεύουσας της 

αυτοκρατορίας των Αζτέκων, η σημερινή 

πρωτεύουσα του Μεξικού βρίσκεται 

ουσιαστικά πάνω στην κοίτη μίας λίμνης και 

βουλιάζει σταθερά τα τελευταία 100 χρόνια.

8. Σαντιάγο

Πολύβουες πλατείες, στενά δρομάκια και 

τέχνη του δρόμου κοσμούν την πρωτεύουσα 

της Χιλής όπου μπορείτε να χορέψετε τον 

παραδοσιακό χορό cueca με φόντο τις 

Άλπεις.

9. Μπέλφαστ

Θυμηθείτε τον Τιτανικό περιδιαβαίνοντας το 

παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας της 

Βόρειας Ιρλανδίας και μετά κάντε μια βόλτα 

στην Ιστορία στο Μουσείο Ulster.

10. Αθήνα

Η δημοκρατία, η φιλοσοφία και το θέατρο 

γεννήθηκαν εδώ, στην πρωτεύουσα της 

Ελλάδας, όπου εξακολουθεί να δεσπόζει ο 

Παρθενώνας πάνω στην Ακρόπολη.



11. Βελιγράδι

Εξερευνήστε την ιστορική σερβική 

πρωτεύουσα ξεκινώντας από το Κάστρο του 

Βελιγραδίου στο Πάρκο Καλεμεγκντάν. Εδώ 

κοντά λέγεται ότι είναι θαμμένος ο Αττίλας 

ο Ούνος.

12. Λονδίνο

Η βρετανική πρωτεύουσα, η οποία μάς 

έχει δώσει θεαματικές πομπές αλλά και 

το πανκ ροκ, συνεχίζει να εκπλήσσει με τα 

παραμύθια του Πύργου και τη θέα από τον 

ουρανοξύστη Shard.

13. Μόσχα

Η διάσημη ρωσική Κόκκινη Πλατεία 

βρίσκεται δίπλα στον Καθεδρικό Ναό του 

Αγίου Βασιλείου με τους εντυπωσιακούς 

τρούλους που έχτισε ο Ιβάν ο Τρομερός. 

Ταξιδέψτε με στιλ χρησιμοποιώντας τους 

μεγαλοπρεπείς σταθμούς του μετρό.

14. Τόκιο

Σούσι, σούμο, ναοί Σίντο και κήποι με 

ανθισμένες κερασιές. Όλα χάνονται και 

βρίσκονται ανάμεσα στους κολοσσιαίους 

πύργους της ιαπωνικής πρωτεύουσας. 

15. Νέα Υόρκη

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ είναι η πόλη 

της υπερβολής. Το Broadway λάμπει, το 

SoHo ορίζει νέες τάσεις και τα σύννεφα 

κάνουν χώρο για νέους ουρανοξύστες.

16. Άμστερνταμ

Την ώρα που στα μουσεία της πόλης 

Ρέμπραντ και Βαν Γκογκ δίνουν μάχη για να 

κερδίσουν την προσοχή των επισκεπτών, 

όσοι περιδιαβαίνουν στα κανάλια 

ανακαλύπτουν μαγαζάκια, πλοιάρια και 

άλλες ολλανδικές απολαύσεις.

17. Σίδνεϊ

Με το κτίριο της Όπερας να είναι για την 

Αυστραλία τόσο εμβληματικό όσο και τα 

κοάλα, η ζωή στο Σίδνεϊ είναι μαγευτική, 

από την εντυπωσιακή παραλία Μπόντι 

μέχρι τα Γαλάζια Όρη. 

18. Κουίνσταουν

Χάρη στο γεωγραφικό της ανάγλυφο, αυτή η 

πάλαι ποτέ πόλη των χρυσοθήρων, στη Νέα 

Ζηλανδία, είναι πλέον πόλος έλξης για τους 

λάτρεις των extreme σπορ, αλλά και του 

Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

19. Κέιπ Τάουν

Θαυμάστε το μοναδικό τοπίο από την 

κορυφή του Τραπεζοειδούς Όρους, 

κινηθείτε στο ρυθμό της Long Street και 

κάντε πικνίκ στους βοτανικούς κήπους.

20. Ταϊπέι

Ναοί και νυχτερινές αγορές γεμάτες φώτα 

νεόν προσελκύουν τους τουρίστες, αλλά 

ο πραγματικός θησαυρός είναι η φυσική 

ομορφιά της Ταϊβάν: θερμές πηγές, γιγάντιοι 

καταρράκτες και πολλά άλλα αξιοθέατα.

21. Γκιθόρν

Ανακαλύψτε τη Βενετία της Ολλανδίας με 

βάρκα. Αυτό το απολαυστικά γραφικό χωριό 

δεν έχει δρόμους, μόλις μίλια από ειδυλλικά 

κανάλια.

22. Μαδρίτη

Οι ντόπιοι χαλαρώνουν στο Πάρκο El Retiro, 

οι λάτρεις της τέχνης παρακολουθούν 

καλλιτέχνες να δημιουργούν στο Πράδο, 

ενώ γευστικότατα τάπας σάς δίνουν μια 

γεύση Ισπανίας.

23. Βο
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23. Βουκουρέστι

Στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, η Αψίδα του Θριάμβου 

και η Πλατεία Νίκης ανταγωνίζονται σε λάμψη το 

επιβλητικό Μέγαρο του Κοινοβουλίου.

24. Σόφια

Η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας ξεχωρίζει για τα 

επιβλητικά κρατικά της κτίρια, τη γεμάτη πολυτελή 

καταστήματα λεωφόρο Βίτοσα και τις χαλαρωτικές 

φυσικές πηγές της.

25. Βερολίνο

Η ανατολική και η δυτική Γερμανία συναντιούνται στα 

τεράστια πάρκα, το στιλ Bauhaus, ένα ολόκληρο νησί 

από μουσεία, στις διαδρομές με Trabant και σε ένα 

ιδιαίτερα πλούσιο πολιτισμικό σκηνικό.

26. Λος Άντζελες

Αυτή η πρωτεύουσα της μουσικής και του 

κινηματογράφου είναι γεμάτη αξιοθέατα, από το λαμπερό 

Rodeo Drive μέχρι την παραλία Venice Beach, που μπορεί 

να επισκεφτεί κανείς ακολουθώντας τις λεωφόρους 

Sunset και Hollywood.

27. Ταλίν

Η «Χοντρή Μαργαρίτα» είναι ένα από τα περίεργα 

ονόματα που έχουν δοθεί στους εντυπωσιακούς πύργους 

που κοσμούν την παραθαλάσσια πρωτεύουσα της 

Εσθονίας.

28. Μόντρεαλ

Το Μόντρεαλ συνδυάζει τα εκλεκτικά στιλ του 

παραδοσιακού γαλλοκαναδικού τρόπου ζωής του Κεμπέκ 

με φυσικά στοιχεία, όπως νησάκια και κανάλια.

29. Τελ Αβίβ

Η ζωή στο Ισραήλ περνά από κέντρα πάνω στην παραλία, 

εστιατόρια με στρείδια και τα λιθόστρωτα της Παλιάς 

Χάιφα.

30. Μπογκοτά

Την ώρα που κάποιοι απολαμβάνουν τις εκλεκτότερες 

ποικιλίες καφέ της Κολομβίας ή παζαρεύουν πανάκριβα 

πράσινα σμαράγδια, περισσότεροι θησαυροί περιμένουν 

στο Χρυσό Μουσείο.

31. Βρυξέλλες

Ακολουθήστε τα βήματα του Τεντέν, ίσως για να 

δοκιμάσετε μύδια και τηγανητές πατάτες στη βελγική 

πρωτεύουσα, αφού θαυμάσετε το διάσημο άγαλμα 

Manneken-Pis.

32. Βαρκελώνη

Το εκκεντρικό πνεύμα της Καταλονίας βρίσκει την ιδανική 

έκφρασή του στο Μουσείο Πικάσο και στα ιδιαίτερα 

καμπαναριά της Sagrada Família του Γκαουντί.

33. Τορόντο

Η καλύτερη θέα της πιο πολυπληθούς πόλης του Καναδά 

είναι από το γυάλινο πάτωμα του Πύργου CN: εάν η 

μέρα είναι καλή μπορεί να δει κανείς ακόμη και τους 

καταρράκτες του Νιαγάρα!

34. Παρίσι

Ραντεβού στη γαλλική πρωτεύουσα για γαργαντούες στην 

Παναγία των Παρισίων, βραδιές στην Opéra, αρ ντεκό 

σταθμούς του μετρό και μνημεία όπου κι αν σταθεί κανείς. 

35. Πράγα

Περπατήστε στη Βασιλική Οδό της τσεχικής 

πρωτεύουσας, από το κάστρο Hradčany μέχρι τα 

δαιδαλώδη δρομάκια της Μικρής Πόλης και τη Γέφυρα 

του Καρόλου.

36. Ρίο Ντε Τζανέιρο

Το όρος Σούγκαρλοουφ δεσπόζει πάνω από αυτήν την 

πασίγνωστη για το καρναβάλι της πόλης της Βραζιλίας, 

όπου βασιλεύουν ο ήλιος, η σάμπα και η παραλία της 

Κοπακαμπάνα.

37. Κίεβο

Η Κατάβαση του Αγίου Ανδρέα, γεμάτη μαγαζάκια με 

χειροποίητα ήδη, οι χρυσοί τρούλοι της Αγίας Σοφίας και 

το ανοιχτό μουσείο του Πυρόχοβο θυμίζουν το παρελθόν 

μίας Ουκρανίας που δεν υπάρχει πια.

38. Βουδαπέστη

Δύο πόλεις σε μία, η Βούδα και η Πέστη, είναι ένα 

κόσμημα στις όχθες του Δούναβη. Η καλύτερη θέα στην 

ουγγρική πρωτεύουσα είναι από τον Πύργο των Ψαράδων 

στον Λόφο του Κάστρου. 


