
 

    Αναχωρήσεις : 11/06, 09/07, 07/08, 27/08, 17/09, 15/10   18 Ημέρες 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑΔΑ  
 

από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τις ακτές του Ειρηνικού 
 

Μόντρεαλ, Κεμπέκ, Οτάβα, Τορόντο, Καταρράκτες Νιαγάρα, Κάλγκαρυ, Βραχώδη Όρη 
Παγετώνας Αθαμπάσκα, Μπανφ, Λίμνη Λουίζ, Σαν Πικς, Βανκούβερ 

 

 

 
 

 

Ο Καναδάς, δεύτερη σε μέγεθος χώρα μετά τη Ρωσία, είναι μια αχανής χώρα και συνάμα από τις πιο 

αραιοκατοικημένες. Η εκπληκτική του φύση, με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου να αποτυπώνονται 

στα Εθνικά του Πάρκα, στις σμαραγδένιες λίμνες στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, αλλά και οι πανέμορφες 

πόλεις του Ανατολικού και Δυτικού Καναδά, συμπληρώνουν ένα μοναδικό ταξίδι που θα μείνει για πάντα 

χαραγμένο στη μνήμη σας.    

 
  
 

                                                                                       

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

TS 679 07/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 10:30 13:45 

TS 849 15/08/2017 ΤΟΡΟΝΤΟ – ΚΑΛΓΚΑΡΥ 20:05 22:20 

TS 932 23/08/2017 
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ – ΤΟΡΟΝΤΟ 11:10 18:40 

TS 694 23/08/2017 
ΤΟΡΟΝΤΟ – ΑΘΗΝΑ 19:45 12:20(+1) 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Ο μεγάλος Καναδάς: το πρόγραμμα που τόσοι ταξιδιώτες μας έχουν αγαπήσει τα τελευταία χρόνια 

Ένα από ωραιότερα κλασσικά, καλοκαιρινά και μεγάλης διάρκειας προγράμματα του Versus Travel.  

Το πληρέστερο, αρτιότατα σχεδιασμένο και καταξιωμένο πρόγραμμα γνωριμίας του Καναδά από την 

ακτή του Ατλαντικού στον Ειρηνικό, με αρκετό χρόνο εκεί που χρειάζεται για να ρουφήξετε κάθε 

γουλιά της μεγαλόπρεπης αυτής χώρας 

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  μμααςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::    

� Κεντρικά, επώνυμα και σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στις 

πόλεις  

� Ξενοδοχεία και Mountain Lodges στα Βραχώδη Όρη 3* & 4* 

� Διαμονή στις ιστορικές πόλεις του Κεμπέκ και της Οττάβα, έτσι ώστε να βιώσετε την πραγματική 

τους ζωή, να τις περπατήσετε τα βράδια και νοιώσετε την ομορφιά τους 

� Κρουαζιέρα στην περιοχή των Χιλίων Λιμνών καθ’ οδόν προς το Τορόντο 

� Βόλτα με το καραβάκι HORNBLOWER (Maid of the Mist) στους καταρράκτες του Νιαγάρα 

� 5ήμερη οδική διαδρομή με ξεναγήσεις και ένα φαντασμαγορικό φωτογραφικό μεγαλείο στα 

Βραχώδη Όρη 

� Ολοήμερη περιήγηση στον παγετώνα Αθαμπάσκα με είσοδο στο Glacier Adventure & Glacier 

Skywalk 

� Ολοήμερη περιήγηση στο Μπανφ με είσοδο στην Gondola (εναέριο τελεφερίκ) 

� Βόλτα με πλοιάριο στη λίμνη Λουίζ 

� Αποχαιρετιστήριο γεύμα και κρουαζιέρα στον Κόλπο του Βανκούβερ 

� Έμπειρος αρχηγός-συνοδός με πολυετή πείρα και γνώσεις του Καναδά, για εμπεριστατωμένες 

ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις και τα μνημεία που επισκεπτόμαστε 

� Προσεκτικά επιλεγμένες πτήσεις και ανταποκρίσεις 
 

ΔΔιιααββάάσσττεε  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  σσυυγγκκρρίίννεεττεε  κκααιι  μμηη  σσυυμμββιιββάάζζεεσσττεε  μμεε  ττίίπποοτταα  λλιιγγόόττεερροο  

 
 
 



 

  

    

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Περιηγηθείτε στο γραφικότατο Κεμπέκ, τη μοναδική περιτειχισμένη πόλη σε 

ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική  

� Εκδράμετε στις ακτές του Μποπρέ και στους καταρράκτες του Μοντμορενσύ  

� Ανακαλύψτε το εκπληκτικό "μουσείο των πολιτισμών" που φιλοξενεί τεράστια 

ινδιάνικα τοτέμ και εκθέσεις για την ιστορία του Καναδά στην πρωτεύουσα του 

Καναδά Οτάβα  

� Θαυμάστε από κοντά τις θεαματικές υδατοπτώσεις του  Νιαγάρα κάνοντας βόλτα με 

το καραβάκι Hornblower (Maid of the Mist) μέχρι το περίφημο "φαράγγι του 

διαβόλου"  

� Απολαύστε το ανεπανάληπτο μεγαλείο της φύσης στην καρδιά των Βραχωδών 

Ορέων 

� Ανεβείτε με την Godola (εναέριο τελεφερίκ) μέχρι την κορυφή του Sulphur 

Mountain 

� Εξερευνήστε τον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά κατασκευασμένο όχημα 

� Δειπνήστε κάνοντας μια κρουαζιέρα στον Κόλπο του Βανκούβερ 

 

 

 

 

Ο μεγάλος Καναδάς: το πρόγραμμα που τόσοι ταξιδιώτες μας έχουν αγαπήσει τα τελευταία 

χρόνια. Ένα από ωραιότερα κλασσικά, καλοκαιρινά και μεγάλης διάρκειας προγράμματα του 

Versus Travel. Το πληρέστερο, αρτιότατα σχεδιασμένο και καταξιωμένο πρόγραμμα 

γνωριμίας του Καναδά από την ακτή του Ατλαντικού στον Ειρηνικό, με αρκετό χρόνο εκεί 

που χρειάζεται για να ρουφήξετε κάθε γουλιά της μεγαλόπρεπης αυτής χώρας. Με διαμονή 

στις εκπληκτικές  ιστορικές πόλεις Κεμπέκ και Οτάβα, για να τις δούμε όπως τους αξίζει και 

να τις περπατήσουμε ακόμα και το βράδυ και όχι με κουραστικές ημερήσιες εκδρομές. 

Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας το πρόγραμμά μας, με το ταξίδι μας αυτό θα 

διασχίσουμε απ΄ άκρη σ’ άκρη τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της γης και θα γνωρίσουμε 

ολόκληρο τον Καναδά - και αυτόν που βρίσκεται στην πλέον ανεπτυγμένη και 

πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, στην Ανατολική Ακτή με τις μητροπολιτικές 

μεγαλουπόλεις, και τα μαγευτικά τοπία στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, τα οποία 

επισκεπτόμαστε με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά και τον Καναδά στις ακτές του Ειρηνικού με 

το πανέμορφο Βανκούβερ.  

 



 

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  

Με το ταξίδι μας αυτό διασχίζουμε απ΄ άκρη σ’ άκρη τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα 

της γης. Ένα πρόγραμμα με το οποίο θα γνωρίσουμε ολόκληρο τον Καναδά: αυτόν 

που βρίσκεται στην πλέον ανεπτυγμένη και πυκνοκατοικημένη επικράτεια της 

χώρας, στην Ανατολική Ακτή, την ενδοχώρα του με τις αχανείς εκτάσεις, τις 

απέραντες κοιλάδες, τα μαγευτικά τοπία και τα Καναδικά Βραχώδη Όρη, αλλά και 

τον Καναδά στις ακτές του Ειρηνικού με το πανέμορφο Βανκούβερ.  

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   



   

ΗΗΗ   οοονννοοομμμααασσσίίίααα   τττηηηςςς   χχχώώώρρραααςςς   
 

Η ονοµασία του Καναδά προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τη λέξη 
των αυτοχθόνων Ινδιάνων Χιούρον-Ιροκουά "kanata" (κάναντα) που 
σηµαίνει "χωριό", "καταυλισµός" ή καλύβα.  
Το 1535 ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ εξέλαβε λανθασµένα τη λέξη kanata ως τοπωνύµιο της 
περιοχής γύρω από τη σηµερινή Πόλη του Κεµπέκ και στους πρώτους χάρτες του σηµείωσε µε την 
ονοµασία "Rivière du Canada" τον ποταµό Άγιο Λαυρέντιο.  
Κατά µία άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθανή, η ονοµασία Καναδάς προέρχεται από τα ισπανικά, 
καθώς και οι ισπανοί χαρτογράφοι σηµείωναν την περιοχή που δεν είχαν εξερευνήσει, βορείως 
του Κόλπου του Μεξικού, µε τις λέξεις "acà nada", δηλαδή "εδώ τίποτα".  
 

 

Έθιμα και παραδόσεις 
 
Ο Καναδάς είναι µία τεράστια χώρα µε ετερογενή πληθυσµό.  
Αν και είναι σχετικά νέο κράτος, εντούτοις διαθέτει πλούτο παραδόσεων, που ανάγονται στους 
πρώτους κατοίκους και στους Ευρωπαίους πιονιέρους, κυρίως Άγγλους και Γάλλους 
Οι Γαλλοκαναδοί διαφέρουν από τους Αγγλοκαναδούς ως προς τη γλώσσα, τις παραδόσεις 
αλλά και τα διακριτικά γνωρίσµατα του χαρακτήρα.  
Επιπλέον υπάρχουν διαφορές και µεταξύ των Αγγλοκαναδών, ανάλογα µε την καταγωγή 
(σκοτσέζικη, ιρλανδική, αγγλική) και τη θρησκεία τους.  
Οι Γάλλοι άποικοι που κατοίκησαν τη χώρα τον 17ο αιώνα ήταν στο µεγαλύτερο µέρος τους 
χωρικοί, εργάτες, χειροτέχνες, οι οποίοι ακριβώς τότε άρχισαν να ασχολούνται µε τη γεωργία. 
Όµως, ενώ οι Άγγλοι πρεσβυτεριανοί κατέφευγαν σε αυτή τη Νέα Γη για να ξεφύγουν από τους 
θρησκευτικούς διωγµούς, η στρατολόγηση των Γάλλων αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη, καθώς 
τους έλειπε οποιοδήποτε ψυχολογικό κίνητρο πέρα από την ελπίδα να αποκτήσουν 
µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη. Γνωστός µε την ονοµασία habitant, ο καλλιεργητής της Νέας 
Γαλλίας ξεχώριζε από τον Ευρωπαίο χωρικό, που ήταν υποχείριο φεουδαρχικών συστηµάτων. Ο 
Καναδός χωρικός ήταν κύριος του εαυτού του· ήταν ιδιοκτήτης της γης, ένας µικρός άρχοντας 
στο φέουδό του.  
Οι Αγγλοκαναδοί έχουν την τάση να διαιωνίζουν τις παραδόσεις τους στα τοπωνύµια, στα 
τραγούδια και στους λαϊκούς χορούς ή ακόµη και στη γλώσσα των προγόνων τους. Οι αστικές 
παραδόσεις είναι ένας εξίσου σηµαντικός τοµέας που συµβάλλει στη συνέχιση της αγγλικής 
νοοτροπίας στον Καναδά. Από την άποψη αυτή υπάρχει ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τον 
Καναδά όχι µόνο από τις ΗΠΑ αλλά και από τα άλλα κράτη της αµερικανικής ηπείρου: το 
κοινοβουλευτικό σύστηµα µε αµιγώς βρετανικό χαρακτήρα. Άλλο στοιχείο διαφοροποίησης 
βρίσκεται στο γεγονός ότι η χώρα είναι ακόµα και σήµερα, έστω και µόνο συµβολικά, η µοναδική 
χώρα στην Αµερική που έχει αρχηγό της ένα βασιλιά. Η βρετανική ατµόσφαιρα γίνεται 
περισσότερο αισθητή στις επίσηµες εκδηλώσεις.  
Αν και ολόκληρος σχεδόν ο Καναδάς εµφανίζεται διαποτισµένος από τον αγγλικό πολιτισµό, οι 
σηµερινοί Καναδοί είναι βαθιά επηρεασµένοι στον καθηµερινό τρόπο ζωής τους από τα 
αµερικανικά πρότυπα.  



Τα αυτοκίνητα, οι διαφηµιστικές επιγραφές, τα τρόφιµα, όλα τα προϊόντα καθηµερινής χρήσης δεν 
διαφέρουν από εκείνα που χρησιµοποιούνται στη γείτονα χώρα. Επίσης παρόµοιο είναι το στιλ 
των σπιτιών, ενώ ο ρυθµός της ζωής είναι τυπικά βορειοαµερικανικός.  
Οι Καναδοί παρακολουθούν κατά προτίµηση τις ταινίες που προέρχονται από το Χόλλυγουντ, 
διαβάζουν τις εφηµερίδες και τα περιοδικά από τις ΗΠΑ και ενδιαφέρονται για τις αµερικανικές 
προεδρικές εκλογές ζωηρότερα ίσως απ’ όσο για τις δικές τους.  
Οι Καναδοί κατόρθωσαν όχι µόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αναβιώσουν τα έθιµα και τις 
τέχνες των αυτοχθόνων λαών που κατοικούσαν πριν από εκείνους σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις. 
Η συνδροµή τους στην οικοδόµηση της χώρας είναι αναµφισβήτητη. Οδήγησαν τους εξερευνητές 
διδάσκοντας συστήµατα επιβίωσης σε έναν άγνωστο κόσµο, τροφοδότησαν το εµπόριο 
γουναρικών, ενώ οι τροφές τους (καλαµπόκι, µπιζέλια, κολοκύθια) είναι συνηθισµένα προϊόντα 
διατροφής στον Καναδά. Σε αυτούς τους πληθυσµούς οφείλονται ορισµένα στοιχεία των εθίµων 
της χώρας.  
Η αρκτική περιοχή του Καναδά αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από την αντίστοιχη της Ευρώπης ή 
της Ασίας. Ενώ σε άλλες χώρες οι Ινουίτ διατηρούσαν εµπορικές σχέσεις µε τους λευκούς, στον 
Καναδά ο λαός αυτός αγνοούσε ακόµα και την ύπαρξη ανθρώπων διαφορετικών από εκείνους 
της φυλής του. Μόνο µε τον ερχοµό των φαλαινοθηρών στις αρχές του 19ου αιώνα σηµειώθηκε 
µια αλλαγή.  
 
 

ΚΚΚαααττταααρρρρρράάάκκκτττεεεςςς   ΝΝΝιιιαααγγγάάάρρρααα   
 

Ο µήκους 58 χιλιοµέτρων 
ποταµός Νιαγάρας, βρίσκεται 
στα σύνορα των Ηνωµένων 
Πολιτειών και του Καναδά.  
Πηγάζει από τη λίµνη Ίρι και 
χύνεται στη λίµνη Οντάριο.  
Κατά το ρου του σχηµατίζει τους 
οµώνυµους µεγαλοπρεπείς 
καταρράκτες, από τους πιο 
εντυπωσιακούς του κόσµου, 
στους οποίους πρώτος έφτασε 
ο Γάλλος Λα Σαλ το 1678.  
Γεωγραφικά οι καταρράκτες του 
Νιαγάρα διαιρούνται µεταξύ του 
Καναδά (Επαρχία Οντάριο) στα 
δυτικά και των ΗΠΑ (Πολιτεία 
Νέας Υόρκης) στα ανατολικά.  
Τα νερά πέφτουν από ύψος 49 µέτρων στην Καναδική ζώνη και 54 µέτρων στην Αµερικανική, ενώ 
ο όγκος του νερού που χύνεται είναι περίπου 6.000 κυβικά µέτρα ανά δευτερόλεπτο.  
Ο σχηµατισµός τους ανάγεται στο τέλος της εποχής των παγετώνων, όταν ο ποταµός Νιαγάρας 
αναγκάστηκε να µεταβάλλει τον ρου του και να ακολουθήσει µια σειρά από υψίπεδα που 
σχηµατίστηκαν από αλλεπάλληλα σχιστολιθικά και ασβεστολιθικά στρώµατα.  
Η διαφορετική αντοχή στη διάβρωση των δύο αυτών τύπων πετρωµάτων ευνόησε τον 
σχηµατισµό των καταρρακτών.  
∆ίπλα στους Καταρράκτες, βρίσκονται δυο πόλεις, µια Καναδική και µια Αµερικανική, που και οι 
δύο ονοµάζονται Niagara Falls (Καταρράκτες του Νιαγάρα).  
Η πρώτη έχει 60.000 κατοίκους και είναι σηµαντικό βιοµηχανικό και τουριστικό κέντρο, ενώ η 
δεύτερη αριθµεί 110.000 κατοίκους και έχει µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και βιοµηχανίες 
µεταλλουργίας και µηχανών, χηµικών προϊόντων, ειδών διατροφής και χαρτοποιίας. 
 
 
 
 
 
 



ΒΒρρααχχώώδδηη  ΌΌρρηη    
 

Τα Βραχώδη Όρη (Rocky Mountains) 
είναι η µεγάλη οροσειρά της δυτικής 
Βόρειας Αµερικής, που εκτείνεται 
σχεδόν κατά µήκος του Ειρηνικού 
ωκεανού µε κατεύθυνση προς νότο 
(Αλάσκα, Καναδάς, ΗΠΑ) και καταλήγει 
στο Μεξικό. 
Η υψηλότερη κορυφή  της οροσειράς 
αυτής είναι το Elbert, που φθάνει τα 
4.400 µέτρα επάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας και βρίσκεται στο 
Κολοράντο. Η δηµιουργία τους, πριν 
από 70 εκατοµµύρια χρόνια, οφείλεται 
στην τεκτονική των πλακών: η 
υποβύθιση της πλάκας του Ειρηνικού 
κάτω από την Βορειοαµερικανική 
πλάκα, ανάγκασε τα βουνά να φθάσουν σε αυτά τα ύψη.  
Σύµφωνα µε τον γεωλογικό χρόνο, είναι σχετικά νέα βουνά, όπως οι Άλπεις και τα Ιµαλάια.  
Τα Βραχώδη όρη εξακολουθούν να µεγαλώνουν καθ΄ ύψος, ενώ ο άνεµος και οι ατµοσφαιρικές 
κατακρηµνίσεις τα διαβρώνουν. Οι κορυφογραµµές τους µοιάζουν µε κοφτερά πριόνια, επειδή η 
αιολική διάβρωση δεν έχει ακόµα "στρογγυλέψει" τις άκρες τους.  
Αποτελούνται από µια σειρά από ηφαιστειογενείς και γρανιτώδεις σχηµατισµούς, οι οποίοι 
διαιρούνται σε τρία γεωγραφικά τµήµατα: τα Βόρεια Βραχώδη όρη, τα Κεντρικά Βραχώδη όρη και 
τα Νότια Βραχώδη όρη.  
Από γεωλογική άποψη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο µε τα βουνά της Κεντρικής και της Νότιας 
Αµερικής, οι γεωγράφοι όµως τα διαχωρίζουν για ευκολότερη µελέτη.  
 
 

ΚΚααννάάλλιι  ΡΡιιννττώώ    
 

Πρόκειται για ένα µνηµειακό κανάλι, 
κατασκευασµένο στις αρχές του 19ου 
αιώνα, που καλύπτει 202 χιλιόµετρα και 
ενώνει τους ποταµούς Ριντώ και 
Καταράκι, νότια της Οτάβας, µε τη λίµνη 
Οντάριο. 
Η αρχική πρόθεση της κατασκευής του 
ήταν λόγοι στρατηγικοί και στρατιωτικοί, 
παράλληλα όµως το κανάλια αυτό 
επέτρεπε τη ναυσιπλοΐα σε ατµοκίνητα 
καράβια.  
Την εποχή της κατασκευής του, το 1828, 
οι Βρετανοί, για να αποφύγουν την εκτενή εκσκαφή, χρησιµοποίησαν την τεχνική του "slack water": 
Μια σειρά δηλαδή 47 πλεύσιµων φραγµάτων, που σήµερα αποτελεί ένα από τα καλύτερα 
παραδείγµατα παρόµοιας τεχνολογίας στη Βόρεια Αµερική. 
Το κανάλι του Ριντώ είναι επίσης το µόνο κανάλι που οι αρχικές δοµές και λειτουργίες του 
παρέµειναν άθικτες. Για την προστασία του είχε κατασκευαστεί οχυρό και φυλάκια και το 1848 στην 
άµυνά του προστέθηκαν τέσσερις µεγάλοι πύργοι στο λιµάνι του Κίνγκστον.  
Το σπουδαίο αυτό µηχανικό έργο έχει ενταχθεί από το 2007 στον κατάλογο της παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. 

   
   
   
   
   



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την µεγαλύτερη γαλλόφωνη 
µητρόπολη του Καναδά, το Μόντρεαλ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ξενάγηση) 
Πρωινή ξενάγηση στο Μόντρεαλ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων το Ολυµπιακό χωριό 
και το Στάδιο των Ολυµπιακών Αγώνων του 1976, το παλιό λιµάνι, την παλιά συνοικία γύρω από την πλατεία 
Ζακ Καρτιέ, τον Καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήµιο Mc Gill, το ∆ηµαρχείο, από το µπαλκόνι του οποίου το 1969 
ο Ντε Γκωλ εξεστόµισε το περίφηµο "Vive le Quebec libre" (Ζήτω το ελεύθερο Κεµπέκ), πυροδοτώντας το 
διασπαστικό κίνηµα του Κεµπέκ και τις τεταµένες σχέσεις µε τον Καναδά επί σειρά ετών, το πολυσύχναστο 
Εµπορικό Κέντρο και τον λόφο Μοντ Ρουαγιάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
Montreal – Belvedere 

 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
Ηµέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε περισσότερο την όµορφη αυτή πόλη και να ανακαλύψετε τα µυστικά 

της, όπως το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική της Παναγίας, τις περιοχές γύρω από τους δρόµους Rue 
St-Paul και Ste.-Catherine, ή να χαζέψετε στην γεµάτη χρώµατα κι αρώµατα αγορά Jean-Talon Market. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΚΕΜΠΕΚ (Οδική διαδροµή, ξεναγήσεις) 
Πρωινό ελεύθερο στο Μόντρεαλ για ψώνια και επισκέψεις σε µουσεία και άλλα αξιοθέατα. Το απόγευµα θα 
αναχωρήσουµε οδικώς για το Κεµπέκ από τον Αυτοκινητόδροµο των Βασιλέων - όπως ονοµάζεται η 
παλαιότερη οδός στη Βόρεια Αµερική - όπου θα απολαύσουµε το µαγευτικό τοπίο της διαδροµής κατά 
µήκος του ποταµού St. Lawrence. Άφιξη στο γραφικότατο Κεµπέκ, τη µοναδική περιτειχισµένη πόλη σε 

ολόκληρη τη Βόρεια Αµερική. Ένα αυθεντικό κοµµάτι φινετσάτης Ευρώπης µέσα στην καρδιά της Αµερικής. 
Η παλιά πόλη του Κεµπέκ περιλαµβάνεται από το 1985 στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
ανθρωπότητας της Ουνέσκο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΜΠΕΚ (Ξενάγηση) 
Η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στη γνωριµία µας µε τα κυριότερα αξιοθέατα της παλιότερης πόλης 
του Καναδά. Θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας στην παλιά πόλη µε τα στενά δροµάκια, τα πάρκα, τα 
πανέµορφα κτίρια και τα τείχη της. Θα δούµε την κοιλάδα του Αβραάµ - όπου έγινε και η ιστορική µάχη - το 
οχυρό και τις πύλες του φρουρίου, το κάστρο Φροντενάκ - ορόσηµο της πόλης - την Place Royale και την 

πλατεία Dufferin. Το µεσηµέρι θα αναχωρήσουµε για την απογευµατινή µας εκδροµή στις ακτές του 
Μποµπρέ (Bobre). Θα δούµε τους καταρράκτες του Μοντµορενσύ (Montmorency, 30 µέτρα ψηλότεροι του 
Νιαγάρα), τις παλαιές κατοικίες στη λεωφόρο Ρουαγιάλ, το νησάκι της Ορλεάνης, καθώς και τη βασιλική 
της Αγίας Άννης του Μποµπρέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



                                            

Quebec – Chateau Frontenac 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΜΠΕΚ - ΟΤΤΑΒΑ (Οδική διαδροµή, ξενάγηση) 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την οµοσπονδιακή πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα, που είναι 

κτισµένη στις όχθες του οµώνυµου ποταµού. Σηµείο αναφοράς της πόλης είναι το κανάλι Ριντώ (Rideau) και 
το εκπληκτικό "µουσείο των πολιτισµών", που φιλοξενεί τεράστια ινδιάνικα τοτέµ και εκθέσεις για την ιστορία 
του Καναδά. Άφιξη ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε 
µεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο του Καναδά, το Μουσείο Καναδικής Ιστορίας και Πολιτισµού, τον Καθεδρικό 
Ναό της Notre Dame, το Μέγαρο Rideau, το Μουσείο και τους Στάβλους της ∆ιάσηµης Έφιππης Καναδικής 

Αστυνοµίας (τους γνωστούς Mounties), το Μουσείο της Αεροπορίας και την Αγορά Bywords. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΟΤΤΑΒΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ (Κρουαζιέρα, οδική διαδροµή) 
Σήµερα θα αναχωρήσουµε για το Τορόντο, τη µεγαλύτερη πόλη του Καναδά και πρωτεύουσα της πολιτείας 
Οντάριο. Η διαδροµή µας είναι µαγευτική, καθώς 

διασχίζει µία περιοχή γνωστή για τις λίµνες και τα 
χιλιάδες νησιά τους. Στη διαδροµή µας προς το 
Τορόντο θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε µία 
κρουαζιέρα στην περιοχή των Χιλίων Νησιών, 
όπου θα απολαύσουµε το εκπληκτικό τοπίο της 
περιοχής. Άφιξη αργά το απόγευµα στο Τορόντο, 

την πιο δυναµική πόλη του Καναδά και το 
οικονοµικό κέντρο της χώρας, στο οποίο ζουν και 
εργάζονται χιλιάδες Έλληνες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΡΟΝΤΟ (Ξενάγηση) 
Κατά τη διάρκεια της σηµερινή ξενάγησής µας στο 
Τορόντο θα δούµε µεταξύ άλλων, το τοπικό 
Κοινοβούλιο, τις περιοχές κατά µήκος του 
ποταµού, την Τσάινατάουν - από τις µεγαλύτερες 
στον κόσµο - το Queens Park, το Στάδιο Σκάιντοµ (Skydome) µε τον πλήρως ανασυρόµενο θόλο του, το 
Ήτον Σέντερ. Προαιρετικά, στον ελεύθερο χρόνο σας, µπορείτε να επισκεφθείτε το σήµα κατατεθέν της 

πόλης, τον ύψους 553 µέτρων Καναδικό Πύργο CN (CN Tower), στον οποίο θα ανεβείτε για να απολαύσετε 
 από ψηλά την πανοραµική θέα της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια 
στα πολυκαταστήµατα Bay & Eatons κ.ά. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 

 
 
 
 
 



 
9η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ (Ολοήµερη εκδροµή) - ΚΑΛΓΚΑΡΥ 
Check – out. 

Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό τους περίφηµους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα των ΗΠΑ και 
του Καναδά. Η διαδροµή µας κατά µήκος της Λίµνης Οντάριο (απ΄ όπου πήρε το όνοµά της η πολιτεία αυτή 
του Καναδά) είναι µαγευτική, µε πλούσια βλάστηση, δάση και πολύ χρώµα. Άφιξη και επίσκεψη στους 
Καταρράκτες. Βόλτα µε το Καναδικό καραβάκι HORNBLOWER (Maid of the Mist, Γοργόνα της Οµίχλης), που 
θα  µας οδηγήσει στο "φαράγγι του διαβόλου", έχοντας έτσι την ευκαιρία να δούµε απ΄ όσο το δυνατόν πιο 
κοντά τις θεαµατικές υδατοπτώσεις του Νιαγάρα! Προαιρετικά σας προτείνουµε να ανεβείτε στην κορυφή 

του Πύργου SKYLON TOWER για να απολαύσετε την εκπληκτική θέα των καταρρακτών και της γύρω 
περιοχής. Η εκδροµή µας θα τερµατιστεί στο 
αεροδρόµιο του Τορόντο και την πτήση µας για το 
Κάλγκαρυ. 
Άφιξη στο Κάλγκαρυ, µεταφορά στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΓΚΑΡΥ- ΜΠΑΝΦ  
Το Κάλγκαρυ είναι η µεγαλύτερη σε πληθυσµό πόλη της 
Καναδικής επαρχίας Αλµπέρτας. Η πόλη βρίσκεται στα 
νότια της επαρχίας, σε απόσταση περίπου 80 

χιλιοµέτρων ανατολικά από τα Βραχώδη Όρη. Ήταν η 
έδρα των Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων του 1988. Η 
φήµη της πόλης ως "Cowboy Town" δικαιώνεται κάθε 
Ιούλιο, όταν διοργανώνεται εκεί το 10ήµερο φεστιβάλ 
Stampede ("πανικός"), µε διάφορα σόου, χορούς 
Ινδιάνων, ροντέο κλπ., που παραπέµπουν στην "Άγρια 

∆ύση". Μετά από σύντοµη βόλτα στην πόλη για να 
δούµε τα ιστορικά κτήρια και τα µνηµεία της, τον πύργο 
του Κάλγκαρυ, το φρούριο, το πάρκο Stampede, όπου 
γίνεται κάθε χρόνο το µεγαλύτερο Rodeo Show στον 
κόσµο, το εµπορικό κέντρο µε τους ουρανοξύστες κ.ά. 
αναχώρηση για το Μπανφ (Banff), που βρίσκεται στα 

Καναδικά Βραχώδη Όρη. Θαυµάστε το µεγαλείο των 
παγετώνων καθώς ανηφορίζουµε και ταξιδεύουµε στο 
Εθνικό Πάρκο του Μπανφ. Μετά από µια εντυπωσιακή 
διαδροµή άφιξη στο γραφικό Μπανφ, που είναι γνωστό 
για τις θερµές πηγές του. Περιήγηση στην πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. 

∆ιανυκτέρευση. 
  

 



 
11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΦ (Ολοήµερη περιήγηση) 
Ετοιµαστείτε να απολαύσετε τα θαύµατα της περιοχής. Σήµερα θα απολαύσουµε την οµορφιά του Sulphur 
Mountain και θα ανεβούµε µε την gondola µέχρι την κορυφή του, σε ύψος 2.285 m. Η θέα από την κορυφή 
αυτή είναι µοναδική! Ακολουθεί η κρουαζιέρα µας στη 
λίµνη Μπανφ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΦ - ΛΙΜΝΗ ΛΟΥΙΖ - ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ 
ΑΘΑΜΠΑΣΚΑ - ΤΖΑΣΠΕΡ (Oδική διαδροµή) 
Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό το Εθνικό Πάρκο 
Τζάσπερ. Άναυδους πραγµατικά θα µας αφήσει το 

ανεπανάληπτο µεγαλείο της φύσης στην καρδιά των 
Βραχωδών Ορέων, ένα τοπίο που από πολλούς 
χαρακτηρίζεται από τα εντυπωσιακότερα στον κόσµο: 
λίµνες µε σµαραγδένιο χρώµα, παγετώνες και 
χιονισµένες βουνοκορφές που καθρεπτίζονται στα 

ήρεµα νερά, καταρράκτες καθώς και µία µοναδική 
πανίδα και χλωρίδα. Θα συναντήσουµε άπειρα ζώα 
της αρκτικής ζώνης (αρκούδες, ταράνδους, ελάφια, 
λαγούς, ενυδρίδες, λύκους κ.α.) και θα σταµατήσουµε 
στην περίφηµη Λίµνη Λουίζ, την πιο δηµοφιλή και 
φωτογραφηµένη λίµνη στον Καναδά, για να 

θαυµάσουµε το τοπίο µε φόντο τον παγετώνα 
Βικτόρια. Στη συνέχεια, στην περιοχή των παγετώνων 
Κολούµπια, θα επιβιβαστούµε σε ειδικά 
κατασκευασµένο όχηµα, για να εξερευνήσουµε τον 
παγετώνα Αθαµπάσκα. Χρόνος ελεύθερος για γεύµα 
και αναχώρηση µε προορισµό το Τζάσπερ, παλαιό 

Σταθµό που ιδρύθηκε από τον Εξερευνητή David 
Thompson το 1811. ∆ιανυκτέρευση. 
 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΣΠΕΡ - ΣΑΝ ΠΙΚΣ (Οδική διαδροµή) 
Σήµερα κατευθυνόµαστε προς τη δυτική ακτή του 
Καναδά. Η διαδροµή µας περνά από πανέµορφα 
τοπία µε πυκνά δάση, λίµνες, ποτάµια και χιονισµένες 
βουνοκορφές ακόµα και το κατακαλόκαιρο. Πρώτος σταθµός µας το παρατηρητήριο στο όρος Robson, 

για να θαυµάσουµε τις ψηλότερες κορυφές στα Καναδικά Βραχώδη Όρη. Συνεχίζοντας θα δούµε τους 
καταρράκτες Spahat Falls να πέφτουν από το ύψος των 66m στις ηφαιστειογενείς χαράδρες. Επόµενη 
στάση µας το Wells Gray Provincial Park µε τους καταρράκτες Dawson και Helmken (4ος µεγαλύτερος στον 
Καναδά µε ύψος 141 m). Χρόνος ελεύθερος για γεύµα και στη συνέχεια αναχώρηση για το Sun Peaks, ένα 
διάσηµο παραθεριστικό κέντρο για τους Καναδούς χειµώνα και καλοκαίρι - το χειµώνα ως χιονοδροµικό 
κέντρο και το καλοκαίρι για τις υπαίθριες δραστηριότητες που προσφέρει.  ∆ιανυκτέρευση. 



 
14η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΠΙΚΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ (Οδική διαδροµή) 
Άλλη µια ηµέρα εντυπωσιακής διαδροµής σήµερα, µέσα σε ένα εκπληκτικό εναλλασσόµενο τοπίο, µε 

προορισµό το Βανκούβερ στις ακτές του Ειρηνικού. Το Βανκούβερ θεωρείται η πιο όµορφη πόλη του 
Καναδά και µία από τις οµορφότερες πόλεις του κόσµου. Το λοφώδες έδαφος στο οποίο είναι χτισµένο και 
οι πολλές γέφυρες, προσφέρουν υπέροχη θέα στον ωκεανό, στην παραλία και στην πόλη. Είναι η 3η σε 
µέγεθος πόλη της χώρας µετά το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Αποτελεί το οικονοµικό, βιοµηχανικό και 
εµπορικό κέντρο της δυτικής ακτής. Οι κάτοικοί του έλκουν την καταγωγή τους από διάφορα µέρη της 
Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας – είναι η πιο "ασιατική" πόλη της Βόρειας Αµερικής. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο µας. Απόγευµα ελεύθερο για µία βόλτα στην παραλία µε τα γραφικά κέντρα και τα 
εστιατόρια µε τις θαλασσινές λιχουδιές. Ακόµη µπορείτε να επισκεφθείτε µε βαποράκι τα δεκάδες νησάκια 
στο αρχιπέλαγος και τον Κόλπο του Βανκούβερ. Για το δείπνο σας προτείνουµε κάποιο παραθαλάσσιο 
εστιατόριο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιµάσετε τα γιγάντια καβούρια του Ειρηνικού. ∆ιανυκτέρευση. 
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ (Ξενάγηση) 
Πρωινή ξενάγηση στην πανέµορφη πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούµε τα σηµαντικότερα 
αξιοθέατά της, όπως την ιστορική Γκάσταουν, το Εµπορικό Κέντρο, τη γραφική συνοικία Κιτσιλάνο, το λιµάνι 
µε τις ψαροταβέρνες, θα περάσουµε από Συνεδριακό Κέντρο µε τα διάσηµα λευκά πανιά του που µοιάζει µε 
ιστιοφόρο, το Πάρκο Stanley κ.ά. Το απόγευµα µπορείτε να επιβιβαστείτε στο Seabus Ferry για µία 15λεπτη 
διαδροµή µέχρι τη βόρεια ακτή. Στην αποβάθρα Lonsdale σας περιµένει µία µεγάλη και φαντασµαγορική 

αγορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Κέντρο Αλιείας και η Αγορά Σολοµού Για το βράδυ το VERSUS θα σας 
προσφέρει ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο-κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ. Απολαύστε τον εξαίσιο 
µπουφέ και την πανέµορφη θέα µε ένα ποτό στο χέρι! Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 



 
 

16η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ (Ηµέρα ελεύθερη, Προαιρετική εκδροµή στο Νησί της Βικτόριας) 
Ηµέρα ελεύθερη. Σήµερα σας προτείνουµε να κατευθυνθείτε βόρεια προς την κρεµαστή γέφυρα Καπιλάνο 
και το διάσηµο πάρκο µε τους κέδρους. Εναλλακτικά, µπορείτε να γνωρίσετε αρκετά από τα νησάκια που 
περιβάλλουν την πόλη και φυσικά να συνεχίσετε τα ψώνια σας τα µεγάλα εµπορικά κέντρα και την 
Τσάιναταουν - µια από τις µεγαλύτερες στον κόσµο. Επίσης προτείνουµε µια ολοήµερη εκδροµή στην 
πρωτεύουσα της Βρετανικής Κολοµβίας, την κουκλίστικη Βικτόρια, την "πόλη της θάλασσας και των κήπων", 

που βρίσκεται πάνω στο νησί Βανκούβερ, το µεγαλύτερο νησί της Βόρειας Αµερικής στον Ειρηνικό ωκεανό. 
Η διαδροµή µε το πλοιάριο διαρκεί 1½ ώρα και συνεχίζουµε οδικώς για τη Βικτόρια. Εκεί, θα δείτε το 
κοινοβούλιο, παλιά νεοκλασικά κτήρια µε το χαρακτηριστικό στυλ της Βρετανικής περιόδου, το µουσείο µε τα 
περίφηµα τοτέµ και φυσικά θα ξεκουραστείτε πίνοντας τον καφέ σας στο διάσηµο υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο Fairmont Empress. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο Βανκούβερ (Κόστος εκδροµής $ 100 -120) 
∆ιανυκτέρευση. 

 
17η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού.    
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

Σε ορισµένες αναχωρήσεις το πρόγραµµα εκτελείται αντίστροφα, από το Βανκούβερ προς το Μόντρεαλ 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσους σταθµούς Αθήνα-Μόντρεαλ, Τορόντο- 
Κάλγκαρυ και Βανκούβερ-Αθήνα  (ή αντίστροφα) 
� Η εσωτερική πτήση Τορόντο-Κάλγκαρυ (ή αντίστροφα) 
� Επιλεγµένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* & lodges 3*,4* στα Βραχώδη Όρη 

� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά 
� Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν 
� Ειδικά οχήµατα στον παγετώνα Αθαµπάσκα 
� Αποχαιρετιστήριο δείπνο και κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισµένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαµβάνονται στην τελική τιµή: 
Φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 
εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 
περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 07/08 
** SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ** 

3999 € 
4149 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

4199 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

4199 € 
4349 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

4399 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 1550 € 
Έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιµή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό µεταβαίνοντας στην Αθήνα µε δικά σας µέσα. 
Απαιτείτε 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

Για την διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 
«StopOver Athens» 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 

1 διανυκτέρευση  στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  
Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



� Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

πρόγραµµά µας 
� Έµπειροι τοπικοί ξεναγοί στις κυρίως ξεναγήσεις µας, στις πόλεις που επισκεπτόµαστε 
� Έλληνας έµπειρος αρχηγός-συνοδός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� Έκδοση της ECTA Καναδά 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
�  Φιλοδωρήµατα, φόροι, επιβάρυνση καυσίµων και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και έξτρα καλύψεων, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο 
ασφάλειας (Ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, 
δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο 
εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 
πληροφορίες από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια 

κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 840 €  
� Είσοδοι σε µουσεία και άλλα αξιοθέατα που δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραµµά µας 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 
ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει 
το Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

  





 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    
ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  
ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 
πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 

θα επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη Ελληνικής υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία 
της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για 
την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν 

πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόµιο.   
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  



γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 
πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 

ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  

� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 
� Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 
� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 

αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 
� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 

αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 

όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 
� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 

Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 



εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 

της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 

βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό.  
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 

πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 
 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 
ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 

 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 
σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  

 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 
συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 

Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 



� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 


