Ανατολικός Καναδάς
Παρατήρηση φαλαινών
Μόντρεαλ,Κεμπέκ,Οτάβα,Τορόντο,ΧίλιεςΛίμνες,
ΚανάλιΡιντώ,ΚαταρράκτεςΜοντμορενσύ,Νιαγάρας
Ζητήστε μας το 18ήμερο πρόγραμμα
με επέκταση στον Δυτικό Καναδά και τα Βραχώδη Όρη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 22.06, 16.07, 06.08, 23.09
10ημέρες

ΗΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ
VERSUS

ΟΚαναδάς,δεύτερησεμέγεθοςχώρα
του κόσμου μετά τη Ρωσία, είναι μια
αχανής χώρα και συνάμα από τις πιο
αραιοκατοικημένες. Η εκπληκτική του
φύση, με όλες τις αποχρώσεις του

Ένα από τα ωραιότερα, κλασικά θερινά μας προγράμματα.
Ένα μοναδικό πρόγραμμα που σας αποκαλύπτει τον
πραγματικό Καναδά, αυτόν που βρίσκεται στην πλέον
ανεπτυγμένηκαιπυκνοκατοικημένηεπικράτειατηςχώρας,

πράσινουνααποτυπώνονταισταΕθνικά

στην ΑνατολικήΑκτή.

του Πάρκα, στις σμαραγδένιες λίμνεςστα

ΜεεπιλεκτικήδιαμονήστοπανέμορφοιστορικόΚεμπέκ(όχι

Καναδικά Βραχώδη Όρη, αλλά και οι

περάσματα-αστραπή!),

πανέμορφες πόλεις του Ανατολικούκαι

Οττάβα(μόνοέτσιτιςβλέπετεκαιτιςαπολαμβάνετε),που σας

Δυτικού Καναδά, συμπληρώνουνένα

δίνει το χρόνο να περπατήσετε στα γραφικά και ιστορικά

μοναδικόταξίδιπουθαμείνειγιαπάντα
χαραγμένο στη μνήμη σας.

σοκάκια και τις συνοικίες τους, να γευματίσετε σε

καθώς

και

στην

πρωτεύουσα

απίθανα εστιατόρια και φυσικά να δείτε μουσεία και
μνημεία με σχετική άνεση, απολαμβάνοντας κάθε σας
στιγμή σε αυτό το πανέμορφο ταξίδι.

Το προγραμμά μας περιλαμβάνει:

Καταρράκτες Νιαγάρα:
Οι Καταρράκτες του Νιαγάρα είναι σύμπλεγμα
καταρρακτών του ποταμού Νιαγάρα, στα σύνορα
μεταξύ της Καναδικής επαρχίας του Οντάριο και
της Αμερικανικής πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Βρίσκονται 27 χλμβόρεια-βορειοδυτικά
του Μπάφαλο και 120 χλμ Νότιο-νοτιοανατολικά
του Τορόντο, μεταξύ των δύο πόλεων με το ίδιο
όνομα, Ναϊάγκρα Φολς του Οντάριο και Ναϊάγκρα
Φολς της Νέας Υόρκης.

•

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα αποτελούνται από δύο
μεγάλα τμήματα που χωρίζονται από το νησί Goat :
οι καταρράκτες Horseshoe, η πλειονότητα των
οποίων βρίσκεται στην Καναδική πλευρά των
συνόρων, και των AmericansFalls στην Αμερικανική
πλευρά. Οι μικρότεροι BridalVeilFalls βρίσκονται
επίσης στην αμερικανική πλευρά, αλλά
διαχωρίζονται από τους άλλους με το νησί Luna.

•

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα σχηματίστηκαν όταν
υποχώρησαν οι παγετώνες στο τέλος της περιόδου
Wisconsin (τελευταία εποχή των πάγων), και το νερό
από τις νεοσυσταθείσες Μεγάλες λίμνες δημιούργησε
ένα δρόμο μέσα από τους κρημνούς της περιοχής
προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ενώ δεν είναι εξαιρετικά
μεγάλοι σε ύψος, οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν
μεγάλο πλάτος. Περισσότερο 168.000 m³ νερού
πέφτουν κάθε λεπτό κατά την περίοδο της υψηλής
ροής, και σχεδόν 110.000 m³ κατά μέσο όρο. Είναι οι
πιο ισχυροί καταρράκτες στη Βόρεια Αμερική.
Είναι φημισμένοι τόσο για την ομορφιά τους όσο και
ως πολύτιμη πηγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Πηγή Wikipedia

•

•

•
•
•
•
•

Διαμονή στα 2 μεγάλα κέντρα – Μόντρεαλ και
Τορόντο.
Διαμονή στις ιστορικές πόλεις του Κεμπέκ και της
Οττάβα,έτσιώστεναβιώσετετηνπραγματικήτουςζωή
,να
τιςπερπατήσετεταβράδιακαινανιώσετετηνομορφιάτ
ους.
Κεντρικά, επώνυμα και σωστά επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4* με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Διαμονή στα 2 μεγάλα κέντρα – Μόντρεαλ και
Τορόντο.
Εμπεριστατωμένεςξεναγήσειςσεόλεςτιςπόλειςκαι τα
μνημεία τηςχώρας.
Παρακολούθηση φαλαινών στο Ταντουσάκ, στο
Κεμπέκ.
Κρουαζιέρα για να γνωρίσουμε την περιοχή των
ΧιλίωνΛιμνών,καθ’οδόνπροςτοΤορόντο.
ΒόλταμετοκαραβάκιHornblower(MaidoftheMist)
στους καταρράκτες του Νιαγάρα.
Προσφέρεταιδωρεάν ταξιδιωτικόςοδηγός– βιβλίο
στα Ελληνικά εκδόσεως Versustravel

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΙNFO
Πρωτεύουσα: Οτάβα
Πληθυσμός: 32,29 εκατομμύρια
Γλώσσα:Αγγλικάκαι Γαλλικά(κυρίωςεπίσημη
γλώσσα της επαρχίας του Κεμπέκ)
ΔιαφοράώραςμετηνΕλλάδα:Υπάρχουν6ζώνες
ώρας,σεΟτάβα,ΜόντρεαλκαιΤορόντο-7ώρες,
στοΚάλγκαρι-9ώρεςκαιστοΒανκούβερ-10ώρες
Νόμισμα: ΔολάριοΚαναδά
Διεθνής κωδικός κλήσης: +1
Επιπλέον γνώσεις
Βιβλία
- «Καναδάς», του Ρίτσαρντ Φορντ,εκδόσεις
Πατάκη.
- «Canada»,απότοLonelyPlanet.
Καναδικός κινηματογράφος
- «Παγωμένος Δρομέας», του Ζακαρίας Κούνουκ.
Μια σκληρή και ταυτόχρονα λυρική ματιά στην
απόμακρη καθημερινότητα των ΕσκιμώωνΙνουίτ.
- «Λεολό»,τουΖαν-ΚλοντΛοζόν.
- «Goin’DowntheRoad»,τουΝτόναλντΣεμπίμπ.
- «Ποιήματαγιανεαράπνεύματα»,τουΤζεφ
Μπάρναμπι.
- «C.R.A.Z.Y.»,τουΖαν-ΜαρκΒαλέ.
- «ΟΙησούςτουΜόντρεαλ»,τουΝτενίςΑρκάν.
Το ταξίδι μας
- Κατανομήδιανυκτερεύσεων:Μόντρεαλ(2),
Κεμπέκ(3),Οτάβα(1),Τορόντο(2).
- Διατροφή:Πρωινόμπουφέκαθημερινά.
- Μετακινήσεις:Μεαεροπλάνο,πούλμανκαι
πλοιάρια.
- Ξενοδοχεία4*.
- Έλληναςαρχηγόςμεμεγάληεμπειρίαστηχώρα.
- Περιηγήσειςκαιξεναγήσειςόπωςπεριγράφονται
στο πρόγραμμάμας.
Επιπλέον παροχές
- Βόλτεςμεπλοιάριογιανασυναντήσουμε
φάλαινες στοΤάντουσακ.
- ΒόλταμεπλοιάριοστουςκαταρράκτεςΝιαγάρα
και στις ΧίλιεςΛίμνες.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Να δούμε από κοντά πελώριες
φάλαινες!
Καιποιοςδενθαήθελεέστωμίαφοράστη ζωή
του να παρακολουθήσει από κοντά
αυτότομοναδικόθέαμα,ταπαιχνίδιακαιτις
απίστευτεςβουτιέςπουκάνουνοιφάλαινες
μέσα στονερό!
Ανατολικά από το Κεμπέκ ο ποταμός του
ΑγίουΛαυρεντίουδιευρύνεταισημαντικά,
μέχρινασυναντήσεικαιναενωθείμετον
Ατλαντικό.Πλούσιασετροφή,ηθαλάσσια
αυτή περιοχή αποτελεί αγαπημένο τόπο
συνάντησηςτωνφαλαινών,πουμπορείνα
ξεχειμωνιάζουνκαιναζευγαρώνουνστην
Καραϊβική, αλλά όταν ο καιρός ζεστάνει,
ανεβαίνουνπροςτονβόρειοΑτλαντικόπρος
αναζήτηση τροφής. Οπότε η περιοχή αυτή
αποτελείτονιδανικότόπογιανακαταφέρει
κανείςνασυναντήσειφάλαινες.
Μια διαδρομή περίπου τριών ωρών θα μας
μεταφέρειαπότοΚεμπέκστοπαλιόλιμάνιτου
Τάντουσακ, όπου θα επιβιβαστούμε σε
πλοιάριο για να δούμε από κοντά το αργό
καιμαγικόλίκνισματουςμέσακαιέξωαπότο
νερόκαι,ανείμαστετυχεροί,ίσωςναδούμε
κάποια25μετρηΓαλάζιαΦάλαινανα
ξεπροβάλλει ολόκληρη!
Dreamscometrue:Τημοναδικήαυτή
εμπειρίαθαζήσουμετην5ηημέρατου
ταξιδιούμας.

Για τους Έλληνες ο Καναδάς ήταν τόπος μετανάστευσης, που λόγω του κρύου κλίματος δέχθηκε
τους πιο τολμηρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία ήταν οι πιο «εξωτικοί» προορισμοί,
καθώς ο Βορράς της Αμερικής θύμιζε περισσότερο Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτό που λένε για
τους Καναδούς, ότι είναι Άγγλοι, με γαλλική συμπεριφορά και αμερικανικό μισθό, σε μια
πραγματικά αχανή χώρα. Εκεί όπου οι αυτόχθονες Ινδιάνοι είναι η μειονότητα και οι μετανάστες
από διάφορα μέρη του κόσμου η πλειονότητα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη
μετά τη Ρωσία, έχει μόνο 35 εκατομμύρια κατοίκους, και μάλιστα σε μια νότια ζώνη κατά μήκος
των συνόρων με τις ΗΠΑ που δεν ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα πλάτους, γιατί πιο βόρεια το χιόνι
δεν λιώνει... Δεν είναι, όμως, ίδια με τον γείτονά της προς τον Νότο, παρότι έχουν την ίδια
γλώσσα, το ίδιο σύστημα διακυβέρνησης και σχεδόν την ίδια νοοτροπία. Οι Καναδοί προσέχουν
και διατηρούν τις ευρωπαϊκές τους ρίζες και δεν οπλοφορούν. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο
που ζήτησε δημοσίως συγνώμη στους αυτόχθονες για την εποικιστική της πολιτική, η μόνη
χώρα που έχει χαρίσει δάνεια προς χώρες του Τρίτου Κόσμου χωρίς να ζητήσει αποπληρωμή και
η μόνη χώρα που διατηρεί το κοινωνικό κράτος αλώβητο χάρη στην υψηλή φορολογία. Έχει την
πολυτέλεια να το κάνει, γιατί είναι μεγάλη και πλούσια σε πόρους. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, για
άλλο ένα ταξίδι εξερεύνησης του Versus, της μεγαλύτερης χώρας ανάμεσα σε δύο ωκεανούς.
Όπως σας έχουμε συνηθίσει... Πρωτόγνωροι προορισμοί, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και
στην πληρότητα: από άκρη σε άκρη. Από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό, μέσα από
πεδιάδες, λίμνες, ποτάμια, παγετώνες και μαγευτικά βουνά, θα ανακαλύψουμε μία από τις πιο
ειρηνικές, πολιτισμένες και φημισμένες για τη διαφορετικότητά τους χώρες στον κόσμο. Είναι
ένα ταξίδι αστικών και φυσικών τοπίων που λειτουργούν σε αρμονία και ηρεμούν τον ταξιδιώτη
χωρίς να τον κουράζουν. Ο Καναδάς έχει λευκό και κόκκινο στη σημαία του, αλλά γαλάζιο και
πράσινο χρώμα στα τοπία του...










ΕπισκεφθείτετημεγαλύτερηγαλλόφωνημητρόπολητουΚαναδά,τοΜόντρεαλ
ΑπολαύστετομαγευτικότοπίοτηςδιαδρομήςκατάμήκοςτουποταμούSt.Lawrenceστον
Αυτοκινητόδρομο τωνΒασιλέων.
ΠεριηγηθείτεστογραφικότατοΚεμπέκ,τημοναδικήπεριτειχισμένηπόλησεολόκληρητη
ΒόρειαΑμερική
Εκδράμετε στις ακτές του Μποπρέ και στους καταρράκτες του Μοντμορενσύ
(περιλαμβάνεται)
Ανακαλύψτετοεκπληκτικό"μουσείοτωνπολιτισμών"πουφιλοξενείτεράστιαινδιάνικα
τοτέμκαιεκθέσειςγιατηνιστορίατουΚαναδάστηνπρωτεύουσατουΚαναδά,Οττάβα
Ανεβείτεστονύψους553μέτρωνΠύργοCN(CNTower)στοΤορόντογιαμιαπανοραμική θέα
της πόλης(προαιρετικά)
ΘαυμάστεαπόκοντάτιςθεαματικέςυδατοπτώσειςτουΝιαγάρακάνονταςβόλταμετο
καραβάκι Horn Blower (Maid of the Mist) μέχρι το περίφημο "φαράγγι του διαβόλου"
(περιλαμβάνεται)
ΑνεβείτεγιαγεύμαστονπύργοSkylonTowerστονΝιαγάρακαιαπολαύσετεστο«πιάτο
σας»τουςκαταρράκτες.Μοναδικόθέαμα(προαιρετικά)

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση
Με το ταξίδι μας αυτό εξερευνούμε την Ανατολική Ακτή του Καναδά, αυτόν που βρίσκεται στην πλέον
ανεπτυγμένη και πυκνοκατοικημένη επικράτεια της χώρας, στην Ανατολική Ακτή. Το Μόντρεαλ, η
μεγαλύτερη γαλλόφωνη μητρόπολη του Καναδά, το Κεμπέκ, η μοναδική περιτειχισμένη πόλη σε ολόκληρη
τηΒόρειαΑμερική,ηΟτάβα,ηομοσπονδιακήπρωτεύουσατουΚαναδά,τοΤορόντο,ημεγαλύτερηπόλητου
Καναδά και οι περίφημοι Καταρράκτες του Νιαγάρα αποτελούν τους σταθμούς μας σ΄ αυτό το υπέροχο
ταξίδι.

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από ⇒ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

AF 1233

06/08/2021

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ

12:10

14:40

AF 340

06/08/2021

ΠΑΡΙΣΙ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ

19:20

21:05

AF 393

14/08/2021

ΤΟΡΟΝΤΟ – ΠΑΡΙΣΙ

21:30

11:05 (+1)

AF 1432

15/08/2021

ΠΑΡΙΣΙ –ΑΘΗΝΑ

13:05

17:15

Και εγένετοΚαναδάς…
ΗονομασίατουΚαναδάπροέρχεταικατάπάσαπιθανότητααπότηλέξητωναυτοχθόνωνΙνδιάνων
Χιούρον-Ιροκουά"kanata"(κάναντα)πουσημαίνει"χωριό","καταυλισμός"ήκαλύβα.Το1535ο
ΓάλλοςεξερευνητήςΖακΚαρτιέεξέλαβελανθασμένατηλέξηkanataωςτοπωνύμιοτηςπεριοχής
γύρωαπότησημερινήΠόλητουΚεμπέκκαιστουςπρώτουςχάρτεςτουσημείωσεμετηνονομασία
"Rivière du Canada" τον ποταμό Άγιο Λαυρέντιο. Κατά μία άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθανή, η
ονομασίαΚαναδάςπροέρχεταιαπόταισπανικά,μιαςκαιοιισπανοίχαρτογράφοισημείωναντην
περιοχήπουδενείχανεξερευνήσειβορείωςτουΚόλπουτουΜεξικούμετιςλέξεις"acànada"δηλαδή
"εδώτίποτα".
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 τους
Ευρωπαίους πιονιέρους, κυρίως Άγγλους και Γάλλους
ΟιΓαλλοκαναδοίδιαφέρουναπότουςΑγγλοκαναδούςωςπροςτηγλώσσα,τιςπαραδόσειςαλλά
καιταδιακριτικάγνωρίσματατουχαρακτήρα.
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,οιοποίοιακριβώςτότεάρχισανναασχολούνταιμετηγεωργία.
Όμως,ενώοιΆγγλοιπρεσβυτεριανοίκατέφευγανσεαυτήτηΝέαΓηγιαναξεφύγουναπότους
θρησκευτικούςδιωγμούς,ηστρατολόγησητωνΓάλλωναποδείχθηκεπολύπιοδύσκολη,καθώς τους
έλειπε οποιοδήποτε ψυχολογικό κίνητρο πέρα από την ελπίδα να αποκτήσουν
μακροπρόθεσμαοικονομικάοφέλη.Γνωστόςμετηνονομασίαhabitant,οκαλλιεργητήςτηςΝέας
ΓαλλίαςξεχώριζεαπότονΕυρωπαίοχωρικό,πουήτανυποχείριοφεουδαρχικώνσυστημάτων.Ο
Καναδόςχωρικόςήτανκύριοςτουεαυτούτου·ήτανιδιοκτήτηςτηςγης,έναςμικρόςάρχονταςστο
φέουδότου.
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
νοοτροπίαςστονΚαναδά.ΑπότηνάποψηαυτήυπάρχειέναστοιχείοπουδιαφοροποιείτονΚαναδά
όχιμόνοαπότιςΗΠΑαλλάκαιαπόταάλλακράτητηςαμερικανικήςηπείρου:τοκοινοβουλευτικό
σύστημαμεαμιγώςβρετανικόχαρακτήρα.Άλλοστοιχείοδιαφοροποίησηςβρίσκεταιστογεγονός
ότιηχώραείναιακόμακαισήμερα,έστωκαισυμβολικάμόνο,ημοναδικήχώραστηνΑμερικήπου
έχειαρχηγότηςέναβασιλιά.Ηβρετανικήατμόσφαιραγίνεταιπερισσότεροαισθητήστιςεπίσημες
εκδηλώσεις.

Αν και ολόκληρος σχεδόν ο Καναδάς εμφανίζεται διαποτισμένος από τον αγγλικό πολιτισμό, οι
σημερινοίΚαναδοίείναιβαθιάεπηρεασμένοιστονκαθημερινότρόποζωήςτουςαπότααμερικανικά
πρότυπα.Τααυτοκίνητα,οιδιαφημιστικέςεπιγραφές,τατρόφιμα,όλαταπροϊόντακαθημερινής
χρήσης,δενδιαφέρουναπόεκείναπουχρησιμοποιούνταιστηγείτοναχώρα.Επίσηςπαρόμοιοείναι το
στιλ των σπιτιών, ενώ ο ρυθμός της ζωής είναι τυπικά βορειοαμερικανικός. Οι Καναδοί
παρακολουθούνκατάπροτίμησητιςταινίεςπουπροέρχονταιαπότοΧόλλυγουντ,διαβάζουντις
εφημερίδεςκαιταπεριοδικάαπότιςΗΠΑκιενδιαφέρονταιγιατιςαμερικανικέςπροεδρικέςεκλογές
ζωηρότεραίσωςαπ’όσογιατιςδικέςτους.
ΟιΚαναδοίκατόρθωσανόχιμόνοναδιατηρήσουν,αλλάκαινααναβιώσουνταέθιμακαιτιςτέχνες των
αυτόχθονων λαών που κατοικούσαν πριν από εκείνους σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις. Η
συνδρομήτουςστηνοικοδόμησητηςχώραςείναιαναμφισβήτητη.Οδήγησαντουςεξερευνητές
διδάσκοντας συστήματα επιβίωσης σε έναν άγνωστο κόσμο, τροφοδότησαν το εμπόριο
γουναρικών,ενώοιτροφέςτους(καλαμπόκι,μπιζέλια,κολοκύθια)είναισυνηθισμέναπροϊόντα
διατροφήςστονΚαναδά.Σεαυτούςτουςπληθυσμούςοφείλονταιορισμέναστοιχείατωνεθίμων.
ΗαρκτικήπεριοχήτουΚαναδάαναπτύχθηκεπολύαργότερααπότηναντίστοιχητηςΕυρώπηςήτης
Ασίας.ΕνώσεάλλεςχώρεςοιΙνουίτδιατηρούσανεμπορικέςσχέσειςμετουςλευκούς,στονΚαναδά
ολαόςαυτόςαγνοούσεακόμακαιτηνύπαρξηανθρώπωνδιαφορετικώναπόεκείνουςτηςφυλής
τους.Μόνομετονερχομότωνφαλαινοθηρώνστιςαρχέςτου19ουαιώνασημειώθηκεμιααλλαγή.
Καταρράκτες Νιαγάρα
Ομήκους55χιλιομέτρωνποταμόςΝιαγάρας,βρίσκεταιστασύνορατωνΗνωμένωνΠολιτειώνκαι
τουΚαναδά.ΠηγάζειαπότηλίμνηΊρικαιχύνεταιστηλίμνηΟντάριο.Κατάτονρουτουσχηματίζει
τους
ομώνυμους μεγαλοπρεπείς καταρράκτες, από τους πιο εντυπωσιακούς του κόσμου, στους
οποίουςπρώτοςέφτασεοΓάλλοςΛαΣαλτο1678.ΓεωγραφικάδιαιρούνταιμεταξύτουΚαναδά
(ΕπαρχίαΟντάριο)σταδυτικά,καιτωνΗΠΑ(ΠολιτείαΝέαςΥόρκης)σταανατολικά.Τανεράπέφτουν
απόύψος49μέτρωνστηνΚαναδικήζώνηκαι54μέτρωνστηνΑμερικανική,ενώοόγκοςτουνερού
πουχύνεταιείναιπερίπου6.000κυβικάμέτραανάδευτερόλεπτο.
Οσχηματισμόςτουςανάγεταιστοτέλοςτηςεποχήςτωνπαγετώνων,ότανοποταμόςΝιαγάρας
αναγκάστηκε να μεταβάλλει τον ρου του και να ακολουθήσει μια σειρά από υψίπεδα που
σχηματίστηκαναπόαλλεπάλληλασχιστολιθικάκαιασβεστολιθικάστρώματα.Ηδιαφορετικήαντοχή
στη διάβρωση των δύο αυτών τύπων πετρωμάτων ευνόησε το σχηματισμό των καταρρακτών.
Δίπλα στους Καταρράκτες, βρίσκονται δυο πόλεις, μια Καναδική και μια Αμερικανική, που
ονομάζονταικαιοιδύοNiagaraFalls(ΚαταρράκτεςτουΝιαγάρα).
Ηπρώτηέχει60.000κατοίκουςκαιείναισημαντικόβιομηχανικόκαιτουριστικόκέντρο,ενώηδεύτερη
αριθμεί110.000κατοίκουςκαιέχειμεγάλαυδροηλεκτρικάεργοστάσιακαιβιομηχανίεςμεταλλουργίας
καιμηχανών,χημικώνπροϊόντων,ειδώνδιατροφήςκαιχαρτοποιίας.
Κανάλι Ριντώ
Πρόκειταιγιαέναμνημειακόκανάλι,κατασκευασμένοστιςαρχέςτου19ουαιώνα,πουκαλύπτει202
χιλιόμετρακιενώνειτουςποταμούςΡιντώκαιΚαταράκι,νότιατηςΟτάβας,μετηλίμνηΟντάριο.Η
αρχικήπρόθεσητηςκατασκευήςτουήτανλόγοιστρατηγικοίκαιστρατιωτικοί,παράλληλαόμωςτο
κανάλιαυτόεπέτρεπετηναυσιπλοΐαμεατμοκίνητακαράβια.Τηνεποχήτηςκατασκευήςτου,το1828,
οιΒρετανοί,γιανααποφύγουντηνεκτενήεκσκαφή,χρησιμοποίησαντηντεχνικήτου“slackwater”:
Μια σειρά δηλαδή 47 πλεύσιμων φραγμάτων που σήμερα αποτελεί ένα από τα καλύτερα
παραδείγματαπαρόμοιαςτεχνολογίαςστηΒόρειαΑμερική.
ΤοκανάλιτουΡιντώείναιεπίσηςτομόνοκανάλιπουοιαρχικέςδομέςκαιλειτουργίεςτουπαρέμειναν
άθικτες.Γιατηνπροστασίατουείχανκατασκευαστείοχυρόκαιφυλάκιακαιτο1848στηνάμυνάτου
προστέθηκαντέσσεριςμεγάλοιπύργοιστολιμάνιτουΚίνγκστον.
Το σπουδαίο αυτό μηχανικό έργο βρίσκεται από το 2007 στον κατάλογο της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1ηημέρα:Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα-Μόντρεαλ
Γνωριμία με την ταξιδιωτική μας ομάδα στο
αεροδρόμιοκαιπτήσημέσωενδιάμεσουσταθμού
γιατημεγαλύτερηγαλλόφωνηπόλητουΚαναδά,
τοΜόντρεαλ.Μετάτηνάφιξήμαςστοξενοδοχείο
είμαστεέτοιμοιγιατονπρώτοβραδινόπερίπατοεπί
καναδικού εδάφους με τον αρχηγό μας. Το Quartier
des
Spectacles
και
το
East
End
είναι
περιοχέςδιασκέδασηςκαιφαγητούστοκέντροτης
πόληςκαιθατις«τιμήσουμε»πρώτες.

Μόντρεαλ

2η ημέρα: Mόντρεαλ (Ξενάγηση)
Πρωινήξενάγηση,κατάτηδιάρκειατηςοποίαςθα δούμε
την
περιοχή
του
Ολυμπιακού
χωριού
και
Σταδίουτου1976,τονλόφοΜονΡεάλ,πουέδωσε
το
όνομά του στην πόλη, το κεντρικό κτίριο του
Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ και τη γειτονιά των μουσείων
του Μόντρεαλ, το παλιό λιμάνι, τη συνοικία γύρω από
την
πλατεία
Ζακ
Καρτιέ,
τον
καθεδρικόναόκαιτοδημαρχείοαπότομπαλκόνι
του
οποίου το 1969 ο Ντε Γκολ αναφώνησε το περίφημο
«Vive
le
Quebec
libre»
(Ζήτω
το
ελεύθεροΚεμπέκ),πυροδοτώνταςτοδιασπαστικό
κίνημα του Κεμπέκ και τροφοδοτώντας τις τεταμένες
σχέσεις με την κυβέρνηση Καναδάεπί σειράετών.
Επιστροφή για λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο
μας.Έχονταςπροσανατολιστείστηνπόληαπότο πρωί,
το. απόγευμα είναι ελεύθερο για βόλτες σε ρυθμούς
πιο
χαλαρούς,
στο
Μουσείο
Καλών
Τεχνών,στηΒασιλικήτηςΠαναγίας,στουςπαλιούς
δρόμους Σεν Πολ και Σεν Κάθριν, στη γεμάτη χρώματα
και
αρώματα
αγορά
Ζαν
ΤαλόνΜάρκετ
και,γιατίόχι,στηνπεριοχήτουIλΝοτρ-Νταμ,όπου
κάθεχρόνογίνεταιτοΓκρανΠριτουΜόντρεαλ.Ο
αρχηγός μας γνωρίζει καλά την περιοχή, όπως
άλλωστεαρμόζεισεέναταξίδιVersus,καιθαείναι μαζί μας
στις
εξερευνήσεις
μας
στην
πόλη
για
όσουςθέλουννατονακολουθήσουν.
3η ημέρα: Μόντρεαλ – Κεμπέκ (Ξενάγηση)
Τρειςώρεςμόνομαςχωρίζουναπότοφινετσάτο
Κεμπέκ.Ηδιαδρομήπουθαακολουθήσουμεέχει
ονοματεπώνυμο... «Chemin du Roi», δηλαδή
Λεωφόρος των Βασιλέων, όπως ονομάζεταιη

Μόντρεαλ

Κεμπέκ

παλαιότερη οδός στη Βόρεια Αμερική, και
υπόσχεται ένα μαγευτικό τοπίο κατά μήκος του
ποταμούΣενΛόρενςκαιτωναγροκτημάτωνπουοι
πρώτοι έποικοι είχαν φτιάξει πάνω σε αυτόν τον
ασφαλή οδικό άξονα. Φινετσάτη και εντελώς
ευρωπαϊκή πόλη, το Κεμπέκ είναι η μοναδική
περιτειχισμένη πόλη σε ολόκληρη τη Βόρεια
Αμερική.
Από το 1985 περιλαμβάνεται στον κατάλογο
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μόλις
φτάσουμεθαξεκινήσουμετηνπεριήγησήμαςστην
Κάτω και Πάνω Πόλη του Κεμπέκ. Θα δούμε την
ΠλαςΡουαγιάλ,τοπαλιόλιμάνιτηςΚάτωΠόληςκαι το
σημερινό Πάρκο των Τειχών, όπου το 1759
διεξήχθη η περίφημη μάχη της κοιλάδας του
Αβραάμ,ρίχνονταςτηντύχητηςπόληςσταχέρια
τωνΒρετανών.Μέσωτωντειχώνθαμεταβούμεστο
Σατό Φροντενάκ, το ξενοδοχείο-ορόσημο της
πλατείας Ντιφεράν, και θα περπατήσουμε στα
στενάδρομάκιατηςΠάνωΠόλης.Διανυκτέρευση
στοΚεμπέκ.
4η ημέρα: Κεμπέκ (Ξενάγηση στα περίχωρα)
Η σημερινή ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην
περιφέρειατουΚεμπέκκαιθαμαςχαρίσειεικόνες και
τοπία μοναδικά. Στις ακτές του Μπομπρέ (Bobre),
στα δυτικά της πόλης, θα δούμε τους καταρράκτες
Μονμορενσί (30 μέτρα ψηλότεροιτου Νιαγάρα), τις
παλιές αγροικίες στη λεωφόρο Ρουαγιάλ και την
τεράστια
Βασιλική
της
Αγίας
ΆννηςτουΜπομπρέ,πουθεωρείταιθαυματουργή
καιαποτελείιδιαίτεροτόποπροσκυνήματοςγιατον
καθολικό κόσμο. Θα κλείσουμε την ημέρα μας
περνώνταςστονησάκιτηςΟρλεάνης,τοοποίοοι
ΓάλλοιέποικοιονόμαζαντοΝησίτουΒάκχου,λόγω
της παρουσίας άγριων κλημάτων. Πρόκειται για
έναεύφορονησί,γεμάτοκαλλιέργειες,καιβεβαίως
ξενοδοχεία αγροτουρισμού, όπου θα έχουμε την
ευκαιρίαναδοκιμάσουμετατοπικάπροϊόντακαιτις
σπεσιαλιτέτουνησιού.Επιστροφήστοξενοδοχείο
μας καιδιανυκτέρευση.

Λίμπεκ
Κεμπέκ

Κεμπέκ

5η ημέρα: Κεμπέκ (Εκδρομή στο Τάντουσακ)
Εδώπουοιφάλαινεςσυναντούνταπαγόβουνα
Αυτή η εκδρομή θα αποτελέσει ακόμα μία
παρακαταθήκη
στις αναμνήσεις
που
θα
κουβαλήσουμε επιστρέφοντας, από αυτές που

Κεμπέκ

χαρακτηρίζουν τα καινοτόμα καιπλουσιοπάροχα
προγράμματαVersus.ΑνατολικάαπότοΚεμπέκ,ο
ποταμός του Αγίου Λαυρεντίου ενώνεται με τον
Ατλαντικό. Η περιοχή είναι πολύ πλούσια σε
πλαγκτόν και έτσι αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά υδάτινα περάσματα στον πλανήτηγια
να συναντήσει κανείς φάλαινες, φώκιες και
δελφίνια.
Αντίθετη είναι η πορεία των παγόβουνων, που
λόγωτουβόρειουατλαντικούρεύματοςξεφεύγουν
απότονΑρκτικόΚύκλοκαιεπιπλέονταςλιώνουν
νοτιότερα.ΑπότοπαλιόλιμάνιτουΤάντουσακκαι
μετάτησύντομηβόλταμαςστηνπαλιάπόλη,θα
επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και θα βγούμε στα
ανοιχτά για να είμαστε σίγουροι οτι θα δούμε
φάλαινες (Το θέαμα με τις φάλαινες δεν είναι
εγγυημένο,
μιας
και
δεν
μπορούμε
να
προγραμματίσουμε τη φύση). Επιστροφή στο
Κεμπέκ καιδιανυκτέρευση.
6ηημέρα:Κεμπέκ–Οτάβα(ξενάγησηστηνπόλη)
Στην
πρωτεύουσαΟτάβα
Τασημερινάσχέδιάμαςδείχνουνπροςδυσμάς,με
πρωταγωνίστρια την ομοσπονδιακήπρωτεύουσα
τουΚαναδά,Οτάβα,πουείναιχτισμένηστιςόχθες του
ομώνυμου ποταμού. Σημείο αναφοράς της
πόληςτοκανάλιΡιντό(Rideau),έναεκπληκτικόγια την
εποχή του έργο ναυσιπλοΐας, που ένωσε
εμπορικάτηνΟτάβα,τοΤορόντοκαιτοΜόντρεαλ.
Μόλιςφτάσουμεκαιχωρίςναχάσουμελεπτό,θα
εξερευνήσουμε την πόλη: το Κοινοβούλιο του
Καναδά, το Μουσείο Καναδικής Ιστορίας και
Πολιτισμού,τονΚαθεδρικόΝαότηςNotreDame, το
Μέγαρο Ριντό, το Μουσείο και τους Στάβλους της
Διάσημης Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας (τους
γνωστούς
Mounties),
και
την
Αγορά
Μπάιγουορντς, όπου όλη η πόλη μαζεύεται για
φαγητόκαι διασκέδαση. Πώς θα μπορούσαμε να
λείπουμεεμείς…

Οτάβα

Οτάβα

7η ημέρα: Οτάβα – Χίλιες Λίμνες – Τορόντο
(Κρουαζιέρα, οδική διαδρομή)
ΚαιαπότηνΟτάβαστοΤορόντομέσααπόχίλιες λίμνες
ΠρωινόελεύθεροστηΟτάβαγιαξεκούρασηήγια
βόλτεςσεαυτήντημικρήαλλάπανέμορφηπόλη.
Εύκολαμετηβοήθειατουαρχηγούμαςθαβρούμε το
εκπληκτικό Μουσείο των Πολιτισμών,που

Οτάβα

φιλοξενεί τεράστια ινδιάνικα τοτέμ και εκθέσειςγια
τηνιστορίατουΚαναδά,τηνΕθνικήΠινακοθήκησε
ένα κτίριο που μοιάζει με διαφανές παγόβουνο,
εμπνευσμένοαπότηνπαγωμένηφύσητηςχώρας,
καιτοεκπληκτικόπαλιόκτίριοτουΚοινοβουλίου.
ΤομεσημέριθααναχωρήσουμεγιατοΤορόντο,τη
μεγαλύτερηπόλητουΚαναδάκαιπρωτεύουσατης
πολιτείαςΟντάριο.
Η διαδρομή μας για ακόμη μία φορά θα είναι
μαγευτική,καθώςθαδιασχίσειμιαπεριοχήγνωστή
γιατιςλίμνεςκαιταχιλιάδεςνησιάτηςταοποίακαι
θαχαρούμεστηνκρουαζιέραμαςμεπλοιάριο.
Η περιοχή των Χιλίων Νησιών (που έδωσε το
όνομά της και στο γνωστό dressing) ήταν τόπος
αναψυχήςγιατηνκαλήκοινωνίατηςΝέαςΥόρκης και
του Τορόντο, φιλοξενώντας σευπερπολυτελείς
επαύλεις και πανάκριβα γιοτ τους εύπορους των
δύο γειτονικώνπολιτειών.
Οδηγώντας κατά μήκος του ποταμού του Αγίου
Λαυρεντίου και της λίμνη Οντάριο, που στη
γλώσσατωνΙνδιάνωνΙροκουάσημαίνει«τανερά που
αστράφτουν», θα φτάσουμε στο Τορόντο, όπου
και θα διανυκτερεύσουμε σε κεντρικό ξενοδοχείο.
8η ημέρα: Τορόντο – Καταρράκτες Νιαγάρα –
Τορόντο
6.000 κυβικά μέτρα... ανά δευτερόλεπτο
Πρωινή αναχώρηση για τους περίφημους
καταρράκτες Νιαγάρα. Η σύντομη διαδρομή μας
κατάμήκοςτηςλίμνηςΟντάριο(απ’όπουπήρετο
όνομά της η πολιτεία) είναι αποκαλυπτική της
μεγάλης ανάπτυξης της πιο πλούσιας και
εκβιομηχανισμένης περιοχής του Καναδά. Το
καναδικόκαραβάκιΧορνμπλόουερ(πρώην«Maid
oftheMist»)θαμαςοδηγήσειστην«κουρτίνα»των
νερών, για να δούμε από κοντά τις θεαματικές
υδατοπτώσεις του μεγαλύτερου σε ροή νερού
καταρράκτη στηνκόσμο!
Οιεπιλογέςγιατοπούθασταθείτεβρίσκονταιστη
διακριτικήσαςευχέρεια...Ήθαμείνετεστοκλειστό μέρος
του
σκάφους
για
απολύτως
«στεγνές»
επαφέςμετονκαταρράκτηήθααπολαύσετεστο
ανοικτό κατάστρωμα όλη τη δροσιά και τη χάρη
τουπουρέεικρουνηδόν...Στησυνέχειαθαυπάρχει
ελεύθερος χρόνος για μια υπέροχη βόλτα και
περπάτημα κατά μήκος του φαραγγιού του
ποταμού Νιαγάρα ή για τα τουριστικάαξιοθέατα

Χίλιες Λίμνες

ΚαταρράκτεςΝιαγάρα

Τορόντο

τηςπόλης,πουδέχεταιεπισκέπτεςαπότηνεποχή
τηςβασίλισσαςΒικτωρίας!Ηεπιστροφήμαςαργά το
μεσημέρι στο Τορόντο θα μας βάλει σε πιο αστικές
διαδρομές και με την ξενάγησή μας θα
ανακαλύψουμε
τα
υπέροχα
στενά
της
Τσάιναταουν, το τοπικό Κοινοβούλιο στο Κουίνς
Παρκ, τα κτίρια του πανεπιστημίου, το στάδιο
Σκάιντομ(Skydome)μετονπλήρωςανασυρόμενο
θόλοτου,τονπύργοCN,ύψους553μέτρων,και
τοΊτονΣέντερ.Επιστροφήστοξενοδοχείομαςκαι
διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Τορόντο – Πτήση επιστροφής
Όλο το πρωινό είναι απολύτως δικό μας για
ατέλειωτες βόλτες στην πόλη (check-out στις
12:00).Οιεπιλογέςπολλέςκαιοαρχηγόςθαείναι
δίπλασεόσουςεπιθυμούννατονακολουθήσουν.
ΜπορούμεναανεβούμεστονπύργοCN,μετάνα
δούμε τον παλιό τερματικό σταθμό-μουσείο του
υπερκαναδικούσιδηροδρόμου,ναεπισκεφθούμε
τοΜουσείοΦυσικήςΙστορίαςήτηνυπερπολυτελή
βίλα Κάζα Λόμα (είσοδοι δεν περιλαμβάνονται).
Και,γιατίόχι,νααπολαύσουμεταψώνιαμαςστο
πολυεθνικόκέντροκαιναεξερευνήσουμεμετον
αρχηγότακαταστήματαστιςυπόγειεςδιαδρομές του
δικτύου PATH. Το μεσημέρι θα πάρουμε τον
δρόμογιατοαεροδρόμιοόπουθαεπιβιβαστούμε
στην πτήση επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.

Τορόντο

10ηημέρα:Άφιξησε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα
ΚαταρράκτεςΝιαγάρα

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5
ημέρεςπριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Τορόντο

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣτοVersusTravelοιταξιδιώτεςέχουνπροκαθορισμένοσυνολικόκόστοςαπότην
αναχώρησήτους.Γι’αυτόκαιπεριλαμβάνονταιστηντελικήτιμή:
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Αναχωρήσεις: 22.06, 16.07, 23.09

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη*

ΑπόΛάρνακα**

€ 2.099

€ 2.279

€ 3.209

Παρέχεταιέκπτωση-80€για
κρατήσειςΕΩΣΚΑΙ1μήναπριντην

μετους φόρους

αναχώρηση

Αναχώρηση: 06.08

€ 1.999

€ 2.179

Παρέχεταιέκπτωση-80€για
κρατήσειςΕΩΣΚΑΙ1μήναπριντην

€ 3.109

μετους φόρους

Επιβάρυνσημονόκλινου:+990€

Έως18άτοκεςμηνιαίεςδόσεις
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη
– Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.
Εφόσονεπιθυμείτεμπορείτενααποφύγετετοκόστοςαυτό
μεταβαίνονταςστηνΑθήναμεδικάσαςμέσα.
Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά

«StopOver Athens»

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
ΣτιςαναχωρήσειςαπόΛάρνακαπεριλαμβάνεταιτοαεροπορικόεισιτήριοΛάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα
οιώρεςτουοποίουκαιηαεροπορικήεταιρείαεπιβεβαιώνονταιτηστιγμήτηςκράτησης,κατόπιν
διαθεσιμότητας.ΣύμφωναμετιςπτήσειςαναπαιτούνταιδιανυκτερεύσειςστηνΑθήνακαιθέλετενα
φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens"
από 50 € το άτομο με μεταφορές.

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικάεισιτήριαοικονομικήςθέσηςμεενδιάμεσους
σταθμούς Αθήνα-Μόντρεαλ, Τορόντο-Αθήνα.
 Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία4*.
 Πρωινόκαθημερινά.
 Μετακινήσειςμεπολυτελήκλιματιζόμεναπούλμαν.
 Περιηγήσεις,ξεναγήσεις,είσοδοισταδιάφορααξιοθέατα,
όπωςαναγράφονταιαναλυτικάστοπρόγραμμάμας.
 Έλληνας έμπειρος αρχηγός-συνοδός με γνώσεις της
περιοχής και τηςχώρας.
 Ασφάλεια αστικήςευθύνης.
 Έκδοση της ETAΚαναδά.
Αναχωρήσεις από Κύπρο
ΣτιςαναχωρήσειςαπόΛάρνακαπεριλαμβάνονταιοιφόροι,ο
επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά
(όπουείναιδυνατόν),καιηειδικήκυπριακήεπιπλέονταξιδιωτική
ασφάλειαχωρίςεπιβάρυνση(ζητήστεμαςτιπεριλαμβάνει).
Δεν περιλαμβάνονται
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)
 Φόροι
αεροδρομίων,
επιβάρυνση
καυσίμων,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας,
ταοποίακαταβάλλονταιυποχρεωτικάστηνΑθήνα.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,
δαπάνεςγιαεπείγουσαεπιστροφήστηνΕλλάδα,απώλεια
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια
προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα
κρατήσεωνγιατηνακριβήπεριγραφήτωνκαλύψεων,τούψος
γιατηνκάθεμιακάλυψηκαιτουςόρουςτωνκαλύψεωνγια
αποφυγή παρεξηγήσεων: 860€
 Είσοδοι σε μουσεία και άλλα αξιοθέατα που δεν
αναφέρονταιρητάστοπρόγραμμαμας

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ
ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
• Το διαβατήριό σας θα
πρέπειναέχειτουλάχιστον
6μηνηισχύ.
• Βεβαιωθείτε ότι το
διαβατήριό σας έχει κενές
σελίδες, ισάριθμες με τον
αριθμό των χωρών πουθα
επισκεφθείτε.
• Το γραφείο μας δεν φέρει
καμίαευθύνηγιαοποιοδήποτε
πρόβλημα λόγω μη
ανανέωσης του διαβατηρίου
σας.
• Οιταξιδιώτεςμηελληνικής
υπηκοότηταςήοικάτοχοιμη
ελληνικώνδιαβατηρίων
οφείλουν να επικοινωνούν κατ’
ιδίαν με την πρεσβεία της
χώρας στην οποία επιθυμούν
ναταξιδέψουν,προκειμένουνα
πληροφορηθούν τα όποια
διαδικαστικά για την έκδοση
βίζας,εφόσοναυτήαπαιτείται.
ΤοVersusTravelδενφέρεικαμία
ευθύνη για τυχόν πρόβλημα
πουενδεχομένωςπαρουσιαστεί
σε κάποιοαεροδρόμιο.
• Σε πολλέςευρωπαϊκές
χώρες,αλλάκαιστηνΤουρκία,
μπορείτε να ταξιδέψετε με
αστυνομική ταυτότητα νέου
τύπου.Διευκρινίζουμεότιαυτό
γίνεται μόνο με πολιτική
ταυτότητακαιόχιμε
υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε
σχετικά από το τμήμα
πωλήσεων.
• Συμμετοχή στην εκδρομή
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το
παρόν πρόγραμμα, το έχετε
κατανοήσεικαισυμφωνείτεμε
τα αναγραφόμενα, και ότι
αναντίρρητααποδέχεστετους
όρους συμμετοχής που
αναγράφονταισταέντυπάμας
καιστοsiteμαςστοΊντερνετ. Αν
θέλετε να διαβάσετε τους
όρους συμμετοχής,
παρακαλούμε ζητήστε να σας
αποσταλούν.

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε
ηλεκτρονικάστοwww.versustravel.eu,είτεστα
γραφείαμαςτηλεφωνικάήμεφυσικήπαρουσία,
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με
ταχυδρομικόκώδικα,τηλέφωνα,e-mailκ.λπ.).
Τοe-mailσαςείναιγιαεμάςιδιαίτερασημαντικό,
γιατίμαςδίνεταιηδυνατότητανασαςστέλνουμε
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που
έχουμεεδώκαιχρόνιασυλλέξει.
Μετηνκράτησήσαςπροσκομίστεστοe-mailτου
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού
υπογεγραμμένη.Χωρίςαυτάδενείναιέγκυρηη
κράτησήσαςκαιδενείναιδυνατήηασφάλειατης
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versusστα
προγράμματάτου.
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.
Ηοριστικοποίησητηςκράτησήςσας,καθώςκαι
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η
προκαταβολήγιατοσυγκεκριμένοταξίδιορίζεται
στα500€.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.
Πληρωμέςμπορούνναγίνονταικαισταγραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολήηχρέωσηαυτήςγίνεταιεφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Τουπόλοιπομπορείνααποπληρωθείκαιμε12-18
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€
γίνονταιμέχρικαι12άτοκεςδόσεις).Ενημερωθείτε
έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για
τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμαάτοκωνδόσεωνκαιελέγχετεμετην
τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών της κάρταςσας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να
γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια
ειδική
αίτηση
που
μπορούμε
να
σας
αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:
702 48 48 96 95
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695

EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5102 - 071578 – 793
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793
ΌλαεμφανίζουντηνεπωνυμίαVersus
Travel
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ,πριν από την
κατάθεσητηςπροκαταβολήςσας,με
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας
καιστησυνέχειατοποσότηςκατάθεσής
σαςστοφάκελόσας.Παρακαλούμεμην
παραλείψετεναμαςενημερώσετε.
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας,
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο
πιστωτικό όριο συναλλαγών των
πιστωτικώνκαιχρεωστικώνκαρτώνσας,
πρινπροβείτεστηνόποιασυναλλαγήμε

το Versus Travel.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
ΤοVersusTravel,προσπαθώνταςνακαλύψειτοκενότηςελληνικήςαγοράςσεταξιδιωτικούςοδηγούς
στηνελληνικήγλώσσαγιατιςχώρεςπουεπισκέπτεται,εγκαινιάζειτηνέκδοσημιαςσειράςποιοτικών
ταξιδιωτικώνβιβλίων-οδηγών(προϊόντηςμεγάληςμαςταξιδιωτικήςεμπειρίας),πουπροσφέρονται
δωρεάνστουςταξιδιώτεςτηςκάθεεκδρομής.

ΟδιαφορετικόςκόσμοςτουVersus
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα
Τοταξίδιείναιέναςάλλοςτρόποςγιαναβλέπουμεταπράγματα.Αλλάζουμεμέσαμαςόταν
ταξιδεύουμε,όταναλλάζουνοιγεωγραφικέςμαςσυντεταγμένες.
Ενάντιαστηναπλώςδιεκπεραιωτικήαντίληψητηςελληνικήςαγοράς,τοVersusTravelέχειεισαγάγει
πρωτοποριακέςυπηρεσίεςκαιπαροχές,επενδύσειςπουεπιστρέφουνσεεσάς.Μερικέςαπόαυτές
αναδεικνύουντονδιαφορετικόκόσμοτουVersusκαιείναικαινοτόμεςκαισεευρωπαϊκόεπίπεδο.
Πάντα υπό την προστασία μας
ΤαξιδιωτικοίοδηγοίσταΕλληνικά,απότιςεκδόσειςτουVersus,δωρεάνγιατουςταξιδιώτες
μας–κάτιπουέλειπεαπότηνελληνικήαγορά.
Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς
προορισμούς.Εσωκλείουμεσεαυτούςτηγνώσημαςστουςπροορισμούς,τομεράκιμαςκαιτην
επιθυμίαμαςνααπολαμβάνειοταξιδιώτηςαυτάπουτουαξίζουν.
•

VersusClub,ηπρώτηταξιδιωτικήλέσχηστηνΕλλάδα,μιαπρωτοποριακήιδέατουVersusπου
εδώκαιπερίπουμίαδεκαετίααποτελείτοταξιδιωτικόστέκιτηςΑθήνας(ΚαραγεώργηΣερβίας4,
ΣτοάΠαύλουΚαλλιγά,7οςόροφος).Δωρεάνσυμμετοχή.
Μιαμικρήθεατρικήσκηνή,μεσκηνικάαλλάκαιπολυδιάστατεςεκδηλώσεις γενικούενδιαφέροντος, που
ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό σκοπό.
ΤοVersusClub,μειδιαίτερεςθεματικέςβραδιέςκαιεπιπλέονγεύσειςκαιμουσικές,απογειώνειτη
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους
δημοσιογράφους,συγγραφείς,εισηγητέςαπότονχώροτωντεχνών,τωνεπιστημώνκαιτων
γραμμάτων,ηθοποιούς,καθηγητέςπανεπιστημίουαλλάκαιαντιπροσώπουςπρεσβειών.
ΣτοVersusClubαποδεικνύονταιηαγάπηκαιηφροντίδατουVersus,μέσααπότην«ταξιδιωτικήσκηνή
τηςΤετάρτης»,όπουγινόμαστεόλοιμιαπαρέα.Οιβραδιέςείναιδωρεάνγιατουςταξιδιώτεςκαι
κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου
που
έχουμε διαμορφώσει(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...
•

• Μεγάλεςεκδηλώσεις,προσφοράτουVersusTravel
Πραγματοποίησημεγάλωνεκδηλώσεων,μοναδικώνγιατοντομέατουτουρισμούστηνΕλλάδα,που
μαςέφερανπιοκοντάκαιμαςχάρισανστιγμέςπουποτέδενθαξεχάσουμε(ίδρυσητουVersusClub–
εκδήλωσηστοLedraMarriott,15χρόνιατουVersus–εκδήλωσηστοπεριστύλιοτουΖαππείου
Μεγάρου,ίδρυσητουVersusTravelστηΘεσσαλονίκη–εκδήλωσηστοξενοδοχείο«PortoPalace»,20
χρόνιαVersus–εκδήλωση-πάρτιστοΣτάδιοΕιρήνηςκαιΦιλίας,εκδήλωση-παράστασηστο«Παλλάς»
μετοναξεπέραστοΓιάννηΖουγανέλη).Γιαεμάςοταξιδιώτηςείναιστοκέντροτουενδιαφέροντοςκαι της
αγάπηςμας.
• Επιπλέονταξιδιωτικήασφάλειακαιπαροχέςυγείας
ΤοVersusTravelασφαλίζειτουςταξιδιώτεςτουμεεπιπλέονταξιδιωτικήασφάλειαατυχήματοςκαι
άλλωνκαλύψεωνκατάτηδιάρκειατουταξιδιούαλλάκαιτηςπροκαταβολήςσαςσεπερίπτωσηπου
δενκαταφέρετεναπραγματοποιήσετετοταξίδισας.Αυτήείναιμιαασφάλειαεπιπλέοντηςασφάλειας
αστικήςευθύνηςπουόλατατουριστικάγραφείαείναιυποχρεωμέναναπαρέχουν.Είναιταξιδιωτική
ασφάλειαπουτηνπεριλαμβάνουμεστηντελικήτιμήχωρίςεπιπλέονχρέωση.Ζητήστεμαςτοέγγραφο
πουαναφέρειτιςπεριπτώσειςτιςοποίεςκαλύπτει.

• Άτοκεςδόσεις
Τοταξιδιωτικόσαςόνειρογίνεταιακόμαπιοπροσιτόμετηδυνατότητααποπληρωμήςόλωντων
ταξιδιώνμαςμεάτοκεςδόσεις(έωςκαι18).
• Versusgiftsκαιαπασχόλησηστοαεροπλάνο
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και
παρατηρητικότητας,γιαναπερνάειευχάρισταηώρασαςκατάτηδιάρκειατηςπτήσηςσας.
2. Νέαμοντέρναtagsπολυτελείας,πουδενθατααποχωρίζεστεαπόταταξίδιασας.
3. Στυλό.
• Ενημερωτικέςσυγκεντρώσειςπριναπόκάθεεκδρομή–VersusLive
ΣτονχώροτουVersusClub,στοΣύνταγμα,πραγματοποιούνταιοιενημερωτικέςσυγκεντρώσειςπριν
απότηναναχώρησηκάθεεκδρομής.Εκείοιταξιδιώτεςσυναντούντοναρχηγότους,οοποίοςτους
δίνει«κατευθυντήριεςοδηγίες».Επιπλέον,μέσωτουσυστήματοςVersusLiveμπορούνκαιοιταξιδιώτες της
Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον
υπολογιστήτους.
• Πρακτικέςοδηγίεςκαισυμβουλές–Μυστικάχρόνωνστηδιάθεσήσας
Έπειτααπόεμπειρίαπολλώνχρόνωνέχουμεκαταφέρεινασυγκεντρώσουμεμυστικάκαισυμβουλέςγια
τηνκαλύτερηπροετοιμασίασας,άρακαιαπόλαυσητουταξιδιούσας,σεειδικόφυλλάδιοπου
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
ΤοVersusTravelέχειεξασφαλίσεικαιπροπληρώσειχιλιάδεςθέσεις,πάνταμετιςκαλύτερεςεταιρείεςκαι
πτήσεις,μεαποτέλεσμαόχιμόνοτηνκαλύτερητιμήγιαεσάς,αλλάκαιεξασφαλισμένεςαναχωρήσεις.
Οιταξιδιώτεςλένεπως«ανμιαεκδρομήδενπραγματοποιηθείστοVersusTravel,δενπραγματοποιείται
πουθενά».Μετημεγάλησυμμετοχή,τηναγάπηκαιτηστήριξητωνφίλωντουτοVersusTravelέχειτα
μικρότεραποσοστάακύρωσηςεκδρομών.Ανδενθέλετεναβιώσετεαπογοητεύσειςκαιακυρώσεις
τηςτελευταίαςστιγμής,πουθέτουνσεκίνδυνοτιςδιακοπέςσας,επιλέξτεένααπόταταξίδιαμαςκαι απλώς
ετοιμάστεβαλίτσες…
«Διαβασμένοι» αρχηγοί
Οσωστόςαρχηγόςδίνειπροστιθέμενηαξίασεέναήδηκαλάοργανωμένοταξίδι.Είναιαυτόςπουμαζί
μετοεμπεριστατωμένοπρόγραμμαθασαςμυήσεισταμυστικάτουπροορισμού.Ανδενθέλετεο
αρχηγόςσαςναπαραμένειαμίλητοςσεμιαγωνιάήεσείςναξέρετεπερισσότερααπόαυτόν,επιλέξτε
έναταξίδιτουVersusTravel.ΌλοιπλέονγνωρίζουνότιτοVersusέχειτηνπιοεξειδικευμένηομάδα
Ελλήνωναρχηγών.Εσείςγιατίνατορισκάρετε;
Ταπρογράμματάμας–Αποκλειστικέςεμπειρίεςζωής–Επιτόπιαέρευνα–Διεύρυνσηπροορισμών
Διαβάστεπροσεκτικάτηνπαράγραφο«ΗδιαφορετικότητατουVersus»πουυπάρχεισεκάθεταξίδι,για
ναβρείτεμερικάαπόταστοιχείαπουκάνουντοκάθεπρόγραμμαξεχωριστό.Ενάντιαστοπνεύματων
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε
γραμμέςστονχάρτη,θέλουμενατιςδιερευνούμεπροσωπικά.Ταξιδεύουμεσυνεχώς,ελέγχουμεμόνοι
μαςταξενοδοχείακαιτιςυπηρεσίεςσεσημείαπουδενταβάζειονουςσαςκαιδενκαταφεύγουμεστην
εύκοληοδόαναζήτησηςπληροφοριώναποκλειστικάκαιμόνοαπότοΊντερνετ.Εντάσσουμεέτσιό,τι
πιοκαινούργιοκαιενδιαφέρονέχειέναςτόπος,διαμορφώνονταςμίααπότιςπιοεξειδικευμένες

συλλογέςταξιδιώνστονευρωπαϊκόχώρο,μεγαλύτερηακόμακαιαπόδιοργανωτέςταξιδιώνμεγάλων
πληθυσμιακάευρωπαϊκώνχωρών.ΑπόταλουλουδένιαχαλιάτουΚαθολικούΠάσχαστηΓουατεμάλα
μέχριμιαδιανυκτέρευσηκάτωαπότααστέριαστηνΙορδανίαπροσφέρουμεδιαρκώςεμπειρίεςζωής
πουθαβρείτεμόνοστοVersus!
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων
αναγκαστικώνεξαιρέσεων),όχιπροαιρετικέςεκδρομέςκαικενέςημέρες(εκτόςαπότιςαναγκαστικές
ελεύθερεςημέρεςκατάτηνεπίσκεψηπόλεων).Στηντελικήτιμήπεριλαμβάνονταιφόροι,φιλοδωρήματα, και
χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν
πληρώνεταιτοπικά.Χαλαρώστεκαιαπολαύστετοταξίδισας.
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές
Πολεμάμεμεπάθοςγιατηνπιοανταγωνιστικήτιμή.Αυτότοοφείλουμεστουςταξιδιώτεςμας,λόγωτης
τεράστιαςσυμμετοχήςτουςσταταξίδιαμας,πουγίνεταικαιηδιαπραγματευτικήμαςδύναμηγιατις
αεροπορικέςεταιρείεςκαιτουςτοπικούςπρομηθευτές.Θαδιαπιστώσετεότιπολλέςφορέςοιτιμέςμας
γιαταίδιαταξίδιαμειώνονται(πάνταμετιςποιοτικότερεςυπηρεσίες).Εμείςδεν«κουτσουρεύουμε»τα
προγράμματάμαςπροκειμένουναέχουμεκαλύτερεςτιμές,όπωςπροστάζειη«νέαμόδα».Επιλέξαμε τον
άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι
πράττουμε.
Exploring The World Secret Treasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται,
στατελευταίασύνορατουκόσμουμας,σεπανάρχαιουςπολιτισμούς,σεαπομονωμένεςφυλές,στα
φυσικάθαύματατουπλανήτημαςαλλάκαισεμυστήριαγιαταοποίααξίζειναταξιδέψουμε.ΤοVersus
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το
πολιτιστικόεξειδικευμένοταξίδιστηνΕλλάδακαιστηνυπόλοιπηΕυρώπη.
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες
Πάθοςγιαποιότηταυπηρεσιώνκαισωστάοργανωμέναταξίδιαπουδημιουργούνχιλιάδες
ευχαριστημένουςταξιδιώτες.Δείτετιςεντυπώσειςτωνταξιδιωτώνστοσάιτμας.
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel
ΟιταξιδιώτεςέχουντηνασφάλειακαιτηφροντίδατουVersus,πουθαμεριμνήσειγιαό,τιαπρόβλεπτο και
αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες
νιώθουνσεκάθεεπαφήμαζίμαςτοανθρώπινοπρόσωποτουVersus.Τίποταεδώδενείναιστημένο,
ούτεεμπορευματοποιημένο.Ταπάνταπηγάζουναπόγνήσιομεράκικαιαληθινήκατάθεσηψυχής.Οι
ταξιδιωτικοίμαςσύμβουλοι,οιπιοέμπειροικαιεξειδικευμένοιτηςελληνικήςαγοράς,είναιδίπλασας,με
έμπειρεςπροτάσειςσεκάθεαπορίακαιανάγκησας.
Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της
ελληνικήςαγοράς.ΑυτόπιστοποιούνοιβραβεύσειςκαιοιδιακρίσειςμαςαπότηνQatarAirways,την
Iberia,τηHatta,αλλάκαιαπόπρωτιέςσεπολλέςαεροπορικέςεταιρείες,όπωςστηLufthansa,στη
SwissAirways,στηνAirFrance,στηνKLM,στηνBritishAirways,στηνTurkishAirlines,καθώςκαιαπό
πολλούςτουριστικούςοργανισμούςδιαφόρωνχωρών,όπωςτουΠερού,τηςΚίνας,τηςΙνδίας,του
Βιετνάμκ.ά.

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online
Αναπτύξαμεπρωτοποριακό,πλούσιο,ενημερωτικόσάιτκαισύστημαonlineκρατήσεωνστοΊντερνετ
γιακρατήσειςμεεπιπλέονέκπτωση24ώρεςτο24ωρο.

Εξειδικευμένατμήματα



Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

γιαοργανωμένακαιατομικάταξίδιασεόλοτονκόσμο(Ευρώπη,Ασία,Αφρική,Βόρειακαι
ΝότιαΑμερική,Αυστραλία-Ωκεανία,πολικέςπεριοχές),
γιαταξίδιαστηΜεσόγειοκαιτηΜέσηΑνατολή:τοιδιαίτεροτμήμαMediterraneoPlus,
γιαταξίδιαστηνΕλλάδαμετιςκαινοτόμεςδημοφιλείςδιαδρομέςτουVersusστηχώραμας,
γιακρουαζιέρεςμεταπιοέμπειραστελέχητηςαγοράς,
γιαγαμήλιαταξίδια:τοτμήμαVersusRomantic,
γιαεξερευνητικάταξίδιακαιειδικέςαποστολές:τοτμήμαExploringtheWorld,
γιαεπαγγελματικά,εταιρικάταξίδιακινήτρων,ταξίδιασυλλόγων:τοτμήμαVersusBusiness,
για«πολυτελή»ταξίδια:τοτμήμαVersusExclusive,
γιαθεματικάταξίδιαπολιτισμού,γεύσηςαλλάκαιπεριπέτειας.
ΑπότοπιοκοντινόκαιοικείοαιγαιοπελαγίτικονησίέωςτηνκρουαζιέραστηνΑνταρκτικήη
εταιρείαμαςκαλύπτειμεεπιτυχίαόλοτοφάσματωντουριστικώνυπηρεσιών.

VERSUS TRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«Η ζωή είναι στιγμές…
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει»
Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

