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Viihtyisä San Francisco suorastaan sykkii elämää ja 
 kaupungin suvaitsevainen ilmapiiri sallii ja antaa paljon.

San Francisco on kuin turvallinen koti, sillä sen 
monet paikat ovat tulleet tutuiksi lukuisista eloku-
vista  kaupungin tunnetuin näkymä on varmasti sen 

idylliset ja jyrkät kadut vanhanaikaisine kisko-
busseineen  kaupunki on täynnä toinen 

toistaan mielenkiintoisempia nähtävyyk-
siä sekä hyviä ruoka- ja ostospaikkoja  
yksi San Franciscon maamerkeistä on 
upea Golden Gate -silta ja ehdotto-
masti vierailemisen arvoinen paikka 
Alcatrazin vankila 
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Monikulttuurinen Vancouver on oiva yhdistelmä meren
ranta ja vuoristokaupunkia. Meri ja upea luonto yhdistyvät 
luontevasti suurkaupungin hyviin palveluihin ja mielen
kiintoisiin nähtävyyksiin.

kanadan kolmanneksi suurin kaupunki tarjoaa 
henkeäsalpaavia maisemia  Tuhansien kilometrien 
pituinen rantaviiva pilkkoo kaupunkia ja yhdessä 

mahtavien kalliovuorten kanssa ne luovat 
 Vancouveriin oman erikoisen leimansa  

Suurkaupungissa on kiehtovia kaupun-
ginosia kuten eksoottinen Chinatown, 
hienostunut Gastown tai yksi maail-
man suurimmista kaupunkipuistoista 
 Stanley park  Vain 2,5 tunnin ajomat-
kan päässä sijaitsee Whistler/Blackom-

bin maailmankuulu hiihtokeskus 

Fairmont Waterfront 
Erinomainen sijainti keskustassa  Lähellä 
mm  Stanley park, Gastown sekä ravintolat  
Ilmastoiduissa ja viihtyisissä huoneissa 
kylpyhuone/amme, kaapeli/sat-TV, puhelin, 
internet (lisämaksu) ja mini baari  hotellissa 
hyvät palvelut: baari, ravin tola, uima-allas, 
kuntosali, poreallas, pesula, lahjakauppa, ym 

San Francisco Marriott 
hyvä sijainti  Valoisissa ja ilmastoiduissa 
huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, 
TV, puhelin, kahvinkeitin ja silitysrauta/-lau-
ta  Viihtyisässä hotellissa on miellyttävä baari 
ja mukava uima-allas  Mahdollisuus tallelo-
keroihin (lisämaksu) sekä pesula/kuivapesu-
palveluun  hotellissa myös lahjakauppa 

Best Western Sands By The Sea 
Erinomainen sijainti ydinkeskustassa, lähellä ran-
taa ja Stanley parkia sekä ostoksia ja ravintoloita  
kodikkaissa huoneissa on kylpyhuone/suihku, 
hiustenkuivain, TV, puhelin, kahvin-/teenkeitin ja 
ilmastointi  hotellissa on salonki, ravintola, baari, 
business centre, kuntosali, sauna, maksullinen 
pysäköinti ja Internet 

Handlery Union Square 
hyvä sijainti keskustassa aivan teatterialueen 
sydämessä  Viihtyisät ja ilmastoidut huoneet on 
hyvinvarusteltuja  huoneissa on mm  kaapeli/
sat-TV, kahvinkeitin, jääkaappi, silitysrauta/-
lauta ja tallelokero  hotellissa hyvä ravintola ja 
baari sekä hyvät palvelut: sauna, pesula, parturi 
ja lahjakauppa  Ulkona lämmitetty uima-allas 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 7
helmi 2 8
maalis 3 11
huhti 6 13
touko 9 17
kesä 12 20
heinä 14 22
elo 13 22
syys 11 19
loka 7 13
marras 3 9
joulu 1 6

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 8 14
helmi 8 15
maalis 9 17
huhti 9 18
touko 11 20
kesä 12 21
heinä 13 22
elo 13 23
syys 13 23
loka 11 21
marras 9 17
joulu 7 14


