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Se & gJøRe
det begynner med utsikten. over golden gate-
broen, over alcatraz og over Stillehavet. gjestene 
er fortapt allerede før de har gjort seg kjent med 
San franciscos mange spennende, etniske bydeler. 
Med bare 800 000 innbyggere er San francisco en 
stor småby som fremdeles er liberal, it og gay, men 
fremfor alt bevisst, kreativ og kulinarisk. 

I San FrancISco 
SamleS de som vil noe, 
de som skaper, tar beslut-
ninger og våger. I går var 
de gullgravere, hippier 
og IT-guruer, i dag er de 
restauranteiere og desig-
nere. San Francisco er en 
vakker by, omgitt av vann 
på tre sider. Her bølger 
kvartalene langs bratte 
høydedrag gjennomskå-
ret av vidløftige gater. Fra 
nesten alle gatehjørner, 
topper og parker er utsikten 
over by og vann fantastisk.

Byen Sleper på mye 
hIStorIe: i 1945 møttes 
representanter for 50 
nasjoner i San Francisco 
og dannet FN, De forente 
nasjoner. På 1950-tallet 
blomstrer beatgenerasjonen 

under ledelse av forfatteren 
Jack Kerouac og poeten 
Allen Ginsberg, mens 
cool jazz etablerer sound-
tracket. Hippiebevegelsen 
finner sine egne toner med 
hjelp av de lokale bandene 
Grateful Dead og Jefferson 
Airplane. I 1994 begynner to 
studenter ved Stanford Uni-
versity å arkivere sine favo-
rittreisemål på datanettver-
ket Internett og legger, 
uten å være klar over det, 
grunnsteinen for Yahoo, 
en av drivkreftene bak den 
verdensomspennende digi-
tale revolusjonen. 

Byens internettboom 
erstattes på begynnelsen 
av 2001 av et oppsving 
innen bioteknikk. Mange 
snakker om at en ny gullal-
der kan være på vei. 

Kvartalene i San Francisco 
er mange, og alle har de sitt 
karakteristiske preg. Her er 
noen av dem: 

Områder Og 
severdigheter
noRth Beach
Byens italienske kvartal 
som uten tvil hører til blant 
de mest interessante og 
morsomme, med masse 
bra puber og restauran-

noB hill og  
RuSSian hill Med 
loMBaRd StReet
I det ekstremt bratte Nob 
Hill bygget byens tidlige 
industrialister sine palas-
ser. I dag er det bare Flood 
Mansion igjen, men områ-
det bærer likevel spor av 
storhet, makt og rikdom 
på grunn av de fantas-
tiske hotellene som kroner 
toppen av høydedraget. 
Nabohøyden Russian Hill, 
døpt etter tre russiske sjø-
menn som er gravlagt her, 
har strålende utsikt over 
byen og bukten. Det er på 
Russian Hill du finner Lom-
bard Street, verdens mest 
svingete gate, og stup-
bratte Leavenworth Street. 

haight-aShBuRy
Myter og drømmer om hip-
piegenerasjonen lever og 
trives. Men områdets reise 
fra alternativ fristad til urba-
nisert yuppiefisering har 
kommet langt. 

MiSSion, caStRo
Latinamerikanske Mission 
og gayorienterte Castro 

ter. Det var her, nordøst i 
San Francisco, at forfat-
teren Jack Kerouac og de 
andre i beatgenerasjonen 
herjet i sin tid. Du kan også 
dra opp på Telegraph Hill. 
Ta heisen opp til toppen 
og opplev den fabelak-
tige utsikten over hele San 
Francisco Bay. 

har et inspirerende gateliv. 
Spander på deg noen timer 
langs Mission Street og 
Valencia Street og du finner 
en spennende blanding av 
”hispanic and bohemian”. 

pacific heightS
Her bor byens børsme-
klere og advokater – og 
forfatterinnen Danielle 
Steel. Hennes fantastiske 
42-roms leilighet (Sprec-
kels Mansion på 2080 
Washington Street) er en 
passende representant for 
området. 

MaRina
Mellom de eksklusive båt-
klubbenes marinaer og de 
vakre husene har man  
perfekt utsikt over Alcatraz 
og Golden Gate Bridge.

golden gate 
BRidge og golden 
gate paRk
Det spiller ingen rolle 
om du kjører, går eller 
sykler over broen – den 
er uansett en av verdens 
vakreste, med en utsikt 
som alltid er spektakulær. 
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Adresse: Clift Hotel, 495 
Geary Street 
Tlf. +1 415 929 2300
www.morganshotelgroup.com 

BuShi-tei
Vakker restaurant i hjertet 
av Japantown der den  
michelinbelønte kokken 
Seiji Wakabayashi har 
lyktes med det kunst- 
stykket å fange hele 
verden på en tallerken. 
Den gamle treinnrednin-
gen er hentet fra japanske 
hus som ble ødelagt  
i Nagano i 1863!
Adresse: 1638 Post Street
Tlf. +1 415 440 4959 
www.bushi-tei.com
 
the Slanted dooR
Har siden 1995 trollbundet 
hele byen med sin vietna-
mesiske meny. Den tid-
ligere arkitektstudenten 
Charles Phan serverer  
mat basert på sin mors 
oppskrifter og beviser 
dermed at mamma hadde 
rett. 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
San francisco kan være en av verdens beste 
restaurantbyer, med mat fra alle verdens hjørner. 
og da betyr det virkelig fra alle – fra ulike områder  
i afghanistan til tibet, fra Bolivias høyland og 
jungel til Russlands dype indre. 

Adresse: One Ferry  
Building, 3 
Tlf. +1 415 861 8032 
www.slanteddoor.com

cliff houSe 
To spisesaler med fabelak-
tig utsikt over Seal Rocks, 
Stillehavet og kysten, der 
det serveres ferske fiske-
retter, omeletter til frok-
ost og herlige smørbrød til 
lunsj. Dessuten en spesiell 
California-meny og hygge-
lige champagnebuffeer. Se 
etter pelikaner, hvaler og 
delfiner. 
Adresse: 1090 Point Lobos 
Avenue
Tlf. +1 415 386 3330 
www.cliffhouse.com

gaRy danko
Pasjon er mantraet når 
mesterkokken Gary Danko 
forvandler mat til drømmer 
og drømmer til mat. Mang 
en feinschmecker skal ha 
falt i gråt over det sensa-
sjonelle ostefatet. 

Adresse: 800 North Point
Tlf. +1 415 749 20 60

iSa
En av USAs mest lovende 
kokker, Luke Sung, kreerer 
de tapaslignende rettene i 
Isas lille, men likevel kom-
plette meny. Litt vanske-
lig å finne, men vel verd 
anstrengelsen. Vel fremme, 
bry dere ikke om spisesa-
len og gå forbi kjøkkenet 
direkte til den avslappede 
patioen i bakgården. 
Adresse: 3324 Steiner Street 
(vid Lombard Street)
Tlf. +1 415 567 95 88

San tung chineSe 
ReStauRant 
VEn kinesisk restaurant 
som er veldig populær hos 
lokalbefolkningen som 
ligger i den koselige byde-
len Inner Sunset. Test spe-
sielt deres Dry Chicken-
Wings, gode dumplings 
eller spinatnudler. 
Adresse: 1031 Irving St
Tlf: +1 415 242 08 28

aSia de cuBa
Jeffrey Chodorow´s beju-
blede Asia de Cuba finnes 
også i San Francisco. Her 
har spisesalen blitt desig-
net for å smelte inn i Clift 
Hotels Redwood Room og 
resultatet er henførende; 
luksuriøse silkegardiner, 

mahogni- og lærmøbler, 
håndblåste glasslamper fra 
Murano og et iøynefallende 
spisebord formet som et 
kors og tilvirket i håndet-
set venetiansk speil. Maten 
er en innovativ kryssning 
mellom det asiatiske og det 
latinamerikanske. 

De lyse, oransje tårnene 
og bølgende hovedkabler 
gløder i solskinnet. Hvis de 
da ikke er svøpt i den tåken 
som ofte legger seg over 
området, selvfølgelig. 
Parken med samme navn 
er en oase med japanske 
tehager, botaniske hager 
og stille vann. 
www.goldengatebridge.org

San fRanciSco 
caBle caRS
Ingen besøk er komplette 
uten en tur i San Franciscos 
skramlende Cable Cars, som 
har transportert mennesker 
opp til og ned fra byens høy-
dedrag siden 1873. 
Pris: $5.00 
www.sfmuni.com

alcatRaz
Turister får et fascinerende 
og skremmende innblikk i 
livet på fangeøya Alcatraz, 
The Rock, der blant andre 
Al Capone, Machine Gun 
Kelley og the Birdman of 
Alcatraz satt fengslet.
Pris: $16.50
Tlf.+1 415 705 5555
Transport: Ferge fra 
Fisherman´s Wharf
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kafeeR
cafe de la pReSSe-
Typisk ”pariserkafé” som 
inviterer til timelange lese-
stunder eller samtaler om 
alt ifra kunst til politikk og 
mote. Luftige omeletter, en 
berømt croque monsieur 
og et godt utvalg av inter-
nasjonale dagsaviser og 
magasiner. Adresse: 352 
Grant Avenue

SaMovaR tea lounge 
Det bys på tekultur fra 
hele verden i vakre Yerba 
Buena Gardens. 

Adresse: 730 Howard 
Street

philz coffe
Beste måten å starte 
dagen på er med en cap-
puccino fra Philz Coffee 
synes noen av San Fran-
ciscos innbyggere. Er per-
sonlig og ligger midt i kose-
lige Castro. 
Adresse: 730 Howard 
Street

the Mission, haight og north Beach er berømte 
for gode barer og puber, mens mange av de 
beste nattklubbene ligger i Mission og castro. 
Men glem ikke hotellenes lounger ved union 
square som ofte byr på flott utsikt. 

BaReR & natteliv

Slide 
Tidligere undergroundbar 
med lang og spennende 
historie som fremdeles er 
litt ”gjemt”. 
Adresse: Union Square, 430 
Mason Street 
www.slidesf.com
 
BiScuitS & BlueS 
Livlig restaurant/bar/natt-
klubb med prisbelønt mat. 
Biscuits & Blues er valgt 
som USAs beste blues-
klubb og arrangerer live-
musikk hver kveld.
Adresse: 401 Mason Street 
City: San Francisco, 94102 
www.biscuitsandblues.com
 
the iRiSh Bank BaR 
and ReStauRant 
Koselig irsk atmosfære i en 
bar/restaurant ved Union 
Square som blant annet 
serverer irsk og interna-
sjonalt øl, uvanlig single-
malt whiskey og vellaget 
pubmat. 
Adresse: 10 Mark Lane City 
www.theirishbank.com

John lee hookeR´S 
BooM BooM RooM
Historisk Fillmore-kneipe 
og bluessted med live-
musikk alle kvelder i uken.
Adresse: 1601 Filmore ved 
Geary St

kluBBlivet

klubblivet i San fran-
cisco forandres og vil 
man ut og danse er 
det sikrest å sjekke hva 
som skjer akkurat der 
og da. en bra side for 
dette er: www.sanfran-
cisco.com/nightlife

the tonga RooM
Antagelig den største kon-
sentrasjonen av kitsch du 
har opplevd noe sted. Her 
leter du deg fram mellom 
vannfall, tikimasker, gress-
hytter og plastblomster. 
Scenen er en sivbåt som 
flyter rolig rundt i bassen-
get. Kast ikke paraplyen du 
fikk med drinken, for hvert 
20. minutt settes monsun-
sprinkelen på!
Adresse: The Fairmont 
Hotel, 950 Mason Street

Blondie’S BaR and 
no-gRill
Blondies er en lokal favoritt 
av mange grunner; jazz- 
og bluesmusikk, det hippe 
publikumet og den tilbake-
lente atmosfæren. Store 
vinduer ut mot gaten. 

Adresse: 540 Valencia St 
(Mission District)
www.blondiesbar.com

BuBBle lounge
Fasjonabel lounge med 
over 300 sorter champagne 
og musserende viner.
Adresse: 714 Montgomery 
St, (North Beach)
www.bubblelounge.com

el Rio
Danseklubb med liveband 
i helgene. Søndager betyr 
salsa, fredager globalt dan-
separty, lørdager er det 
samme som rock ´n roll, 
mens onsdager er reser-
vert for alt som har med 
punk å gjøre. 
Adresse: 3158 Mission St, 
(Mission District)
www.elriosf.com
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the faiRMont
Klassisk luksushotell som 
ble renovert for 900 mil-
lioner kroner for noen år 
siden. Det var i hotellets 
Venetian Room at Tony 
Bennet sang ”I left my 
heart in San Francisco” for 
første gang. 
Dobbeltrom: cirka 400 US 
dollar
Adresse: 950 Mason Street
Tlf. +1 415 772 50 00
www.fairmont.com

hotel BiJou
Vil du bo i Vertigo, Bullit 
eller The Rock? Rommene 
på det flotte Bijou er døpt 
etter, og influert av, filmer 
innspilt i San Francisco. I 
den private kinoen i foajeen 
vises to lokale filmer hver 
dag. Grei pris, bra belig-
genhet og gode filmer!
Dobbeltrom: ca 150 US 
dollar
Adresse: 111 Mason Street
Tlf. +1 415 771 12 00
www.jdvhotels.com/bijou

BoalteRnativeR

hotel kaBuki 
Juvelen i Japantowns 
krone, pent og gjestfritt.  
Fin utsikt fra i prinsippet  
alle rom og en vakker 
japansk hage ved foajeen. 
Egen inngang til Japan-
towns gallerier. 
Dobbeltrom: ca 170 US 
dollar
Adresse: 1625 Post Street
Tlf. +1 415 922 32 00

San ReMo hotel
Byens kanskje beste  
alternativ i den billigere 
prisklassen. Familieeide 
San Remo har et sjarme-
rende penthouse på taket 
og bibliotek, men mangler 
både telefon og tv – perfekt 
for den som bare vil ha fred 
og ro. 
Dobbeltrom: 95 US dollar
Adresse: 2237 Mason St
Tlf. +1 415 776 8688
www.sanremohotel.com

Shopping

Piper, sigarer, tobakk, 
humidorer, askebegere, ten-
nere og annet tilbehør som 
gjør røykingen til kultur.

cIty lIghtS (261 Colum-
bus Ave i North Beach, 
tlf. 415-362 81 93) er San 
Franciscos mest kjente 
bokhandel, et senter for 
beatscenen på 1950-tallet. 

amoeBa muSIc (1855 
Haight Street) er en  
secondhand cd-butikk  
inne i en gammel bowling-
hall som kan sysselsette 
deg i timevis. 

Moteverdenens store luksusmerker – tenk chanel, 
gianni versace, gucci, Max Mara og emporio 
armani – de er alle representert omkring det nyre-
noverte union Square, mens mange av de beste 
møbel- og antikvitetsbutikkene ligger ved Jack-
son Square. vest for union Square ligger butikker 
som Banana Republic, Williams Sonoma og levi 
Strauss. varehusene Macys, neiman Marcus og 
Saks fifth avenue befinner seg i nærheten.

I det gamle hippieområ-
det rundt Haight&Ashbury 
ligger massevis med mor-
somme secondhand- og 
vintagebutikker. Desig-
neren Deborah Hampton 
kom til California via New 
York, hvor hun blant annet 
arbeidet for Calvin Klein. 
Hennes egen kolleksjon 
finner man i butikken på 
555 Hayes Street.

Selv om man ikke røyker, 
er det en opplevelse å 
besøke Grant´s Tobaccon-
ists (562 Market St, mellom 
Sansome og Montgomery). 

pIer 39 SIeS å være 
uSaS tredje mest besøkte 
utelivsattrasjon. Denne 
gamle piren har blitt et 
shoppingsenter i to  
etasjer med vakker utsikt 
over Alcatraz og Golden 
Gate (Beach Street ved 
Embarcadero).

vInButIkker er Bra for 
den som ikke rekker å ta 
turen til vinlandet i Napa 
og Sonoma Valley. Test 
de smakfulle stedene K&L 
eller Plump Jack Wines 
som har sjeldne viner fra 
California.

et annet tIpS er 17th 
and Cole Market, en koselig 
lokal butikk der man  
bakom et hav av blomster 
og grønnsaker finner de 
beste viner.
K&L, 638 4th St
Plump Jack, 3201 Fillmore 
Street
17th and Cole Market,  
1400 Cole Street
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flyplaSS
San Francisco International 
Airport ligger 13 kilometer 
sør for sentrum.
www.flysfo.com

Oakland International Air-
port ligger 32 kilometer øst 
for sentrum. www.oaklan-
dairport.com

San Jose International Air-
port ligger 64 kilometer sør 
for sentrum.
www.sjc.org

Taxi fra SF International 
Airport til downtown koster 
$35–$40.

lokaltRafikk
SF har utmerkede offent-
lige kommunikasjonsmidler. 
Busser, trikker, lokaltog og 
byens berømte og skram-
lende Cable cars gjør det 
lett å komme seg rundt i 
byen og ut til de omkringlig-
gende stedene. 
Busser med mer:
MUNI
Tlf. +1 415 673 68 64
www.sfmuni.com

MediSinSk hJelp 
(døgnet Rundt)
24 Hour/7 Days SYNAPSE 
Medical Group 
Adresse: 490 Post St., Suite 
710
Tlf. +1 415 732-7029 eller 
+1 415 554-8543 (utenom 
vanlige åpningstider)

apotek (døgnet 
Rundt)
Walgreens DRUG Store
Adresse: 498 Castro St. (Mis-
sion District)
Tlf. +1 415 931 6417

WalgReenS dRug 
StoRe
Adresse: 3201 Divisadero 
(like ved Lombard Street, 
Pacific Heights)
Tlf. +1 415 391 6417

tannlege (døgnet 
Rundt)
San FRANCISCO Dental 
Office
Adresse: 131 Steuard St. 
Suite 323
Tlf. +1 415 777 5115

telefon:
Landskode: +1
Retningsnummer: 415

fakta

innByggeRe
825 000

valuta
U.S. Dollar, $1 = 100 
cents

åpningStideR
Butikker har vanligvis 
åpent mellom 09.00 og 
21.00, mens barer og 
nattklubber ofte stenger 
omkring 02.00. Van-
lige banktider er 09.00–
17.00 mandag–fredag 
(noen har åpent halv 
dag på lørdager). 

inteRnett
www.onlyinsanfran-
cisco.com
www.ci.sf.ca.us

aviSeR
San Francisco Chro-
nicle
San Francisco Bay 
Guardian
SF Weekly

gReit å vite 

kaRt

taxi
YELLOW CAB
Tlf. +1 415 333 3333
www.yellowcabsf.com

LUxOR TAxI
Tlf. +1 415 282 4141

poSt
CIVIC CENTER BRANCH 
Ligger sentralt:
Adresse: 101 Hyde St. 
Tlf. +1 415 563 7284
www.usps.com

nødnuMMeR
911

elektRiSitet
110 til 120 volt

tuRiStByRå
VISITOR INFORMATION 
SERVICES
Adresse: 900 Market Street 
(Lower Level Hallidie Plaza) 
Tlf. +1 415 391 2000
www.onlyinsanfrancisco.com
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