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Βρετανική οργάνωση, γαλλική ζωντάνια, ελβετική ακρίβεια, αμερικανική άνεση. 
ο φιλόξενος και πολιτισμένος Καναδάς αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς 
μπορεί να λειτουργεί ένα δίκαιο κράτος ως προς τη φύση και τους ανθρώπους του 

και γι’ αυτό είναι και ένα από τα πιο αγαπημένα μας καλοκαιρινά ταξίδια.

Ο Καναδάς 
από άκρη σε άκρη 

κΑνΑΔΑσ
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Να δούμε από κοντά  
πελώριες φάλαινες!
Και ποιος δεν θα ήθελε έστω 
μία φορά στη ζωή του να παρα-
κολουθήσει από κοντά αυτό το 
μοναδικό θέαμα, τα παιχνίδια 
και τις απίστευτες βουτιές που 
κάνουν οι φάλαινες μέσα στο 
νερό!
Ανατολικά από το Κεμπέκ ο 
ποταμός του Αγίου Λαυρεντίου 
διευρύνεται σημαντικά, μέχρι 
να συναντήσει και να ενωθεί 
με τον Ατλαντικό. Πλούσια σε 
τροφή, η θαλάσσια αυτή περι-
οχή αποτελεί αγαπημένο τόπο 
συνάντησης των φαλαινών, που 
μπορεί να ξεχειμωνιάζουν και να 
ζευγαρώνουν στην Καραϊβική, 
αλλά όταν ο καιρός ζεστάνει, 
ανεβαίνουν προς τον βόρειο 
Ατλαντικό προς αναζήτηση 
τροφής. Οπότε η περιοχή αυτή 
αποτελεί τον ιδανικό τόπο για 
να καταφέρει κανείς να συνα-
ντήσει φάλαινες.
Μια διαδρομή περίπου τριών 
ωρών θα μας μεταφέρει από το 
Κεμπέκ στο παλιό λιμάνι του 
Τάντουσακ, όπου θα επιβι-
βαστούμε σε πλοιάριο για να 
δούμε από κοντά το αργό και 
μαγικό λίκνισμα τους μέσα και 
έξω από το νερό και, αν είμαστε 
τυχεροί, ίσως να δούμε κάποια 
25μετρη Γαλάζια Φάλαινα να 
ξεπροβάλλει ολόκληρη!
Dreams come true
Τη μοναδική αυτή εμπειρία 
θα ζήσουμε την 5η ημέρα του 
ταξιδιού μας.

10 ΗΜΈΡΈΣ ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 04.07, 07.08, 12.10 
18 ΗΜΈΡΈΣ ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 07.08, 12.10
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1η ημέρα: Αθήνα -  
Θεσσαλονίκη - Μόντρεαλ
γνωριμία με την ταξιδιωτική μας ομάδα 
στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού για τη μεγαλύτερη γαλλόφω-
νη πόλη του Καναδά, το Μόντρεαλ. Μετά 
την άφιξή μας στο ξενοδοχείο είμαστε έτοι-
μοι για τον πρώτο περίπατο επί καναδικού 
εδάφους με τον αρχηγό μας. το Quartier 
des Spectacles και το East End είναι περιο-
χές διασκέδασης και φαγητού στο κέντρο 
της πόλης και θα τις «τιμήσουμε» πρώτες. 

2η ημέρα: Mόντρεαλ (Ξενάγηση)
Bonjour Μontreal!
πρωινή ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε την περιοχή του ολυμπι-
ακού χωριού και σταδίου του 1976, τον 
λόφο Μον ρεάλ, που έδωσε το όνομά του 
στην πόλη, το κεντρικό κτίριο του πανε-
πιστημίου Μακγκιλ και τη γειτονιά των 
μουσείων του Μόντρεαλ, το παλιό λιμάνι, 
τη συνοικία γύρω από την πλατεία Ζακ 
Καρτιέ, τον καθεδρικό ναό και το δημαρ-
χείο από το μπαλκόνι του οποίου το 1969 ο 
ντε γκολ αναφώνησε το περίφημο «Vive le 
Quebec libre» (Ζήτω το ελεύθερο Κεμπέκ), 
πυροδοτώντας το διασπαστικό κίνημα του 
Κεμπέκ και τροφοδοτώντας τις τεταμένες 
σχέσεις με την κυβέρνηση Καναδά επί 
σειρά ετών.
 επιστροφή για λίγη ξεκούραση στο ξενο-
δοχείο μας. Έχοντας προσανατολιστεί στην 
πόλη από το πρωί, το απόγευμα είναι ελεύ-
θερο για βόλτες σε ρυθμούς πιο χαλαρούς, 
στο Μουσείο Καλών τεχνών, στη Βασιλική 
της παναγίας, στους παλιούς δρόμους σεν 
πολ και σεν Κάθριν, στη γεμάτη χρώματα 

και αρώματα αγορά Ζαν ταλόν Μάρκετ και, 
γιατί όχι, στην περιοχή του Iλ νοτρ-νταμ, 
όπου κάθε χρόνο γίνεται το γκραν πρι του 
Μόντρεαλ. ο αρχηγός μας γνωρίζει καλά 
την περιοχή, όπως άλλωστε αρμόζει σε 
ένα ταξίδι Versus, και θα είναι μαζί μας στις 
εξερευνήσεις μας στην πόλη για όσους 
θέλουν να τον ακολουθήσουν.

3η ημέρα: Κεμπέκ (Ξενάγηση ) 
τρεις ώρες μόνο μας χωρίζουν από το 
φινετσάτο Κεμπέκ. η διαδρομή που θα 
ακολουθήσουμε έχει ονοματεπώνυμο... 
«Chemin du Roi», δηλαδή Λεωφόρος των 
Βασιλέων, όπως ονομάζεται η παλαιότερη 
οδός στη Βόρεια Αμερική, και υπόσχε-
ται ένα μαγευτικό τοπίο κατά μήκος του 
ποταμού σεν Λόρενς και των αγροκτημά-
των που οι 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 κατάλο-
γο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας στην Κάτω και πάνω πόλη 
του Κεμπέκ. Θα δούμε την πλας ρουαγιάλ, 
το παλιό λιμάνι της Κάτω πόλης και το 
σημερινό πάρκο των τειχών, όπου το 1759 
διεξήχθη η περίφημη μάχη της κοιλάδας 
του Αβραάμ, ρίχνοντας την τύχη της πόλης 
στα χέρια των Βρετανών. Μέσω των τειχών 
θα μεταβούμε στο σατό φροντενάκ, το 
ξενοδοχείο-ορόσημο της πλατείας ντι-
φεράν, και θα περπατήσουμε στα στενά 
δρομάκια της πάνω πόλης. διανυκτέρευση 
στο Κεμπέκ.

4η ημέρα: Κεμπέκ 
(Ξενάγηση στα περίχωρα)
η σημερινή ημέρα θα είναι αφιερωμένη 
στην περιφέρεια του Κεμπέκ και θα μας 
χαρίσει εικόνες και τοπία μοναδικά. στις 
ακτές του Μπομπρέ (Bobre), στα δυτικά 
της πόλης, θα δούμε τους καταρράκτες 
Μονμορενσί (30 μέτρα ψηλότεροι του νι-
αγάρα), τις παλιές αγροικίες στη λεωφόρο 
ρουαγιάλ και την τεράστια Βασιλική της 
Αγίας Άννης του Μπομπρέ, που θεωρείται 
θαυματουργή και αποτελεί ιδιαίτερο τόπο 
προσκυνήματος για τον καθολικό κόσμο. 
Θα κλείσουμε την ημέρα μας περνώντας 
στο νησάκι της ορλεάνης, το οποίο οι γάλ-
λοι έποικοι ονόμαζαν το νησί του Βάκχου, 
λόγω της παρουσίας άγριων κλημάτων. 
πρόκειται για ένα εύφορο νησί, γεμάτο 
καλλιέργειες, και βεβαίως ξενοδοχεία αγρο-
τουρισμού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να δοκιμάσουμε τα τοπικά προϊόντα και 
τις σπεσιαλιτέ του νησιού. επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κεμπέκ  
(Εκδρομή στο Τάντουσακ)
εδώ που οι φάλαινες συναντούν  
τα παγόβουνα
Αυτή η εκδρομή θα αποτελέσει ακόμα 
μία παρακαταθήκη στις αναμνήσεις που 
θα κουβαλήσουμε επιστρέφοντας, από 
αυτές που χαρακτηρίζουν τα καινοτόμα 
και πλουσιοπάροχα προγράμματα Versus. 
Ανατολικά από το Κεμπέκ, ο ποταμός του 
Αγίου Λαυρεντίου ενώνεται με τον Ατλα-
ντικό. η περιοχή είναι πολύ πλούσια σε 
πλαγκτόν και έτσι αποτελεί ένα από τα πιο 

γ ια τους Έλληνες ο καναδάς ήταν τόπος μετανά-
στευσης, 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 περισσό-
τερο 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 ίνδιάνοι είναι η μειονότητα και οι μετα-
νάστες από διάφορα μέρη του κόσμου η πλειονότητα. 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη μετά τη ρω-
σία, 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 διακυ-
βέρνησης και σχεδόν την ίδια νοοτροπία.
οι καναδοί προσέχουν και διατηρούν τις ευρωπαϊκές τους ρί-
ζες και δεν οπλοφορούν. είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που 

ζήτησε δημοσίως συγνώμη στους αυτόχθονες για την εποι-
κιστική της πολιτική, η μόνη χώρα που έχει χαρίσει δάνεια 
προς χώρες του Τρίτου κόσμου χωρίς να ζητήσει αποπληρω-
μή και η μόνη χώρα που διατηρεί το κοινωνικό κράτος αλώ-
βητο 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, χω-
ρίς 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 βου-
νά, θα ανακαλύψουμε μία από τις πιο ειρηνικές, πολιτισμένες 
και φημισμένες για τη διαφορετικότητά τους χώρες στον κό-
σμο. είναι ένα ταξίδι αστικών και φυσικών τοπίων που λει-
τουργούν 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...

ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, για άλλο ένα ταξίδι εξερεύνησης του Versus, 
στη μεγαλύτερη χώρα, ανάμεσα σε δύο ωκεανούς.

 Όπως σας έχουμε συνηθίσει... πρωτόγνωροι προορισμοί, χωρίς 
εκπτώσεις στην ποιότητα και στην πληρότητα: από άκρη σε άκρη. 

κΑνΑΔΑσ
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σημαντικά υδάτινα περάσματα στον πλα-
νήτη για να συναντήσει κανείς φάλαινες, 
φώκιες και δελφίνια.
Αντίθετη είναι η πορεία των παγόβουνων, 
που λόγω του βόρειου ατλαντικού ρεύμα-
τος ξεφεύγουν από τον Αρκτικό Κύκλο και 
επιπλέοντας λιώνουν νοτιότερα. Από το 
παλιό λιμάνι του τάντουσακ και μετά τη 
σύντομη βόλτα μας στην παλιά πόλη, 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 μπορού-
με να προγραμματίσουμε τη φύση).
επιστροφή στο Κεμπέκ και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Κεμπέκ - Οτάβα 
(ξενάγηση στην πόλη)
στην πρωτεύουσα οτάβα
τα σημερινά σχέδιά μας δείχνουν προς 
δυσμάς, με πρωταγωνίστρια την ομοσπον-
διακή πρωτεύουσα του Καναδά, οτάβα, 
που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυ-
μου ποταμού. σημείο αναφοράς της πόλης 
το κανάλι ριντό (Rideau), ένα εκπληκτικό 
για την εποχή του έργο ναυσιπλοΐας, που 
ένωσε εμπορικά την οτάβα, το τορόντο και 
το Μόντρεαλ. 
Μόλις φτάσουμε και χωρίς να χάσουμε 
λεπτό, θα εξερευνήσουμε την πόλη: το 
Κοινοβούλιο του Καναδά, το Μουσείο Κα-
ναδικής ιστορίας και πολιτισμού, τον Κα-
θεδρικό ναό της Notre Dame, το Μέγαρο 
ριντό, το Μουσείο και τους στάβλους της 
διάσημης Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας 
(τους γνωστούς Mounties), και την Αγορά 
Μπάιγουορντς, όπου όλη η πόλη μαζεύ-
εται για φαγητό και διασκέδαση. πώς θα 
μπορούσαμε να λείπουμε εμείς… 

7η ημέρα: Οτάβα - Χίλιες Λίμνες - 
Τορόντο (Κρουαζιέρα,  
οδική διαδρομή)
και από την οτάβα στο Τορόντο 
μέσα από χίλιες λίμνες 
πρωινό ελεύθερο στη οτάβα για ξεκούρα-
ση ή για βόλτες σε αυτήν τη μικρή αλλά 
πανέμορφη πόλη. εύκολα με τη βοήθεια 

του αρχηγού μας θα βρούμε το εκπληκτικό 
Μουσείο των πολιτισμών, που φιλοξενεί 
τεράστια ινδιάνικα τοτέμ και εκθέσεις 
για την ιστορία του Καναδά, την εθνική 
πινακοθήκη σε ένα κτίριο που μοιάζει με 
διαφανές παγόβουνο, εμπνευσμένο από 
την παγωμένη φύση της χώρας, και το 
εκπληκτικό παλιό κτίριο του Κοινοβουλίου. 
το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το 
τορόντο, τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά 
και πρωτεύουσα της πολιτείας οντάριο.
 η διαδρομή μας για ακόμη μία φορά θα 
είναι μαγευτική, καθώς θα διασχίσει μια 
περιοχή γνωστή για τις λίμνες και τα χι-
λιάδες νησιά της τα οποία και θα χαρούμε 
στην κρουαζιέρα μας με πλοιάριο. 
η περιοχή των Χιλίων νησιών (που έδωσε 
το όνομά της και στο γνωστό dressing) 
ήταν τόπος αναψυχής για την καλή κοι-
νωνία της νέας Υόρκης και του τορόντο, 
φιλοξενώντας σε υπερπολυτελείς επαύλεις 
και πανάκριβα γιοτ τους εύπορους των δύο 
γειτονικών πολιτειών. 
οδηγώντας κατά μήκος του ποταμού του 
Αγίου Λαυρεντίου και της λίμνη οντάριο, 
που στη γλώσσα των ινδιάνων ιροκουά 
σημαίνει «τα νερά που αστράφτουν», θα 
φτάσουμε στο τορόντο, όπου και θα διανυ-
κτερεύσουμε σε κεντρικό ξενοδοχείο.

8η ημέρα: Τορόντο -  
Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο 
6.000 κυβικά μέτρα...  
ανά δευτερόλεπτο 
πρωινή αναχώρηση για τους περίφημους 
καταρράκτες νιαγάρα. η σύντομη διαδρο-
μή μας κατά μήκος της λίμνης οντάριο (απ’ 
όπου πήρε το όνομά της η πολιτεία) είναι 
αποκαλυπτική της μεγάλης ανάπτυξης της 
πιο πλούσιας και εκβιομηχανισμένης περιο-
χής του Καναδά. το καναδικό καραβάκι 
Χορνμπλόουερ (πρώην «Maid of the Mist») 
θα μας οδηγήσει στην «κουρτίνα» των 
νερών, για να δούμε από κοντά τις θεαμα-
τικές υδατοπτώσεις του μεγαλύτερου σε 
ροή νερού καταρράκτη στην κόσμο!
 οι επιλογές για το πού θα σταθείτε βρί-
σκονται στη διακριτική σας ευχέρεια... Ή 
θα μείνετε στο κλειστό μέρος του σκάφους 
για απολύτως «στεγνές» επαφές με τον 
καταρράκτη ή θα απολαύσετε στο ανοικτό 
κατάστρωμα όλη τη δροσιά και τη χάρη 
του που ρέει κρουνηδόν... στη συνέχεια θα 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μια υπέρο-
χη βόλτα και περπάτημα κατά μήκος του 
φαραγγιού του ποταμού νιαγάρα ή για τα 
τουριστικά αξιοθέατα της πόλης, που δέχε-
ται επισκέπτες από την εποχή της βασί-
λισσας Βικτωρίας! η επιστροφή μας αργά 

Οι καταρράκτες Νιαγάρα  
βρίσκονται στα σύνορα με τις ΗΠΑ�  
Η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Οτάβα 
ενώνει τις πολιτείες Κεμπέκ και Οντάριο�
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κΑνΑΔΑσ

Τορόντο

Το Κάλγκαρι με 
τη χαρακτηριστική 

πεζογέφυρα�

Εθνικό πάρκο Μπανφ�
Τον Παγετώνα Αθαμπάσκα 
θα εξερευνήσουμε με ειδικά 
οχήματα!
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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 πανεπι-
στημίου, το στάδιο σκάιντομ (Skydome) με 
τον πλήρως ανασυρόμενο θόλο του, τον 
πύργο CN, ύψους 553 μέτρων, και το Ίτον 
σέντερ. επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Τορόντο (ημέρα ελεύθερη 
και μετάβαση στην Αθήνα ή στο 
Κάλγκαρι)
Free day
Όλο το πρωινό είναι απολύτως δικό μας 
για ατέλειωτες βόλτες στην πόλη. οι επι-
λογές πολλές και ο αρχηγός θα είναι δίπλα 
σε όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. 
Μπορούμε να ανεβούμε στον πύργο CN, 
μετά να δούμε τον παλιό τερματικό σταθ-
μό-μουσείο του υπερκαναδικού σιδηρο-
δρόμου, να επισκεφθούμε το Μουσείο φυ-
σικής ιστορίας ή την υπερπολυτελή βίλα 
Κάζα Λόμα. Και, γιατί όχι, να απολαύσουμε 
τα ψώνια μας στο πολυεθνικό κέντρο 
και να εξερευνήσουμε με τον αρχηγό τα 
καταστήματα στις υπόγειες διαδρομές του 
δικτύου PATH. το απόγευμα θα πάρουμε 
τον δρόμο για το αεροδρόμιο για την πτή-
ση προς την Αθήνα ή, για όσους τυχερούς 
συνεχίσουν την εκδρομή στα δυτικά της 
χώρας, για την πτήση προς το Κάλγκαρι, 
όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

10η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/
Θεσσαλονίκη  

Επέκταση στον Δυτικό Καναδά και 
στα Βραχώδη Όρη
18 ημέρες 
Από την 1η έως την 9η ημέρα θα ακολου-
θήσουμε την εμπειρία που περιγράφουμε 
παραπάνω. για όσους θα ακολουθήσουν 
την επέκταση στον δυτικό Καναδά συ-
νεχίζουμε ακολουθώντας το παρακάτω 
πρόγραμμα.

10η ημέρα: Κάλγκαρι - Μπανφ 
(ξενάγηση, τελεφερίκ)
το Κάλγκαρι είναι η μεγαλύτερη σε πληθυ-
σμό πόλη της καναδικής επαρχίας Αλμπέρ-
τα και βρίσκεται στα νότια, σε απόσταση 
80 χιλιομέτρων ανατολικά από τα Βρα-
χώδη Όρη. Ήταν η έδρα των Χειμερινών 
ολυμπιακών Αγώνων του 1988 και είναι 
γνωστό ως «Cowboy Town». Μόλις φτά-
σουμε, θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου 
θα δούμε το πάρκο Stampede, την περιοχή 
στην οποία έγιναν οι Χειμερινοί ολυμπι-
ακοί Αγώνες αλλά και το κέντρο, περπα-
τώντας στην πεζοδρομημένη λεωφόρο 
στέφενσον με τους ουρανοξύστες 
και τα ιστορικά κτίρια της πόλης. 
το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε το κοντινό 
Μπανφ, με το ομώνυμο εθνικό πάρκο που 
βρίσκεται στα καναδικά Βραχώδη Όρη. εκεί 
θα απολαύσουμε την ομορφιά του σόλφερ 
Μάουντεν, ανεβαίνοντας με τελεφερίκ μέ-

χρι την κορυφή του σε ύψος 2.285 μέτρων. 
η θέα είναι μοναδική και η οργάνωση αυ-
τής της πόλης αναψυχής θυμίζει Κεντρική 
ευρώπη, αλλά οι πινακίδες της κορυφής 
για το πόσο απέχουν οι άλλες πόλεις του 
κόσμου από το Μπανφ αμέσως μας επανα-
φέρουν στον δυτικό Καναδά! τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας, βόλτα στην πόλη για 
φαγητό και διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Μπανφ (κρουαζιέρα με 
πλοιάριο στη λίμνη Μαϊνγουάνκα)
η ημέρα μας σήμερα θα είναι εντυπωσι-
ακή, αφού θα απολαύσουμε την εμπειρία 
μιας υπέροχης κρουαζιέρας με πλοιάριο 
στη λίμνη Μαϊνγουάνκα, μία από τις 
πολλές λίμνες του εθνικού πάρκου παγε-
τώνων, που τα γαλακτώδη πράσινα νερά 
της υποδηλώνουν την παρουσία ιζημάτων 
λόγω τριβής των βράχων των βουνών με 
τους παγετώνες που λιώνουν. Bόλτα στην 
πόλη για φαγητό. επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας και διανυκτέρευση.

12η ημέρα: Μπανφ - Λίμνη Λουίζ - 
Παγετώνας Αθαμπάσκα - Τζάσπερ 
(διαδρομή με δραστηριότητες) - 
Χίντον
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 θεωρείται 
από τα εντυπωσιακότερα στον κόσμο: 
λίμνες με σμαραγδένιο χρώμα, παγετώνες 
και χιονισμένες βουνοκορφές που καθρε-
πτίζονται στα ήρεμα νερά, καταρράκτες 
καθώς και μια τεράστια ποικιλία πανίδας 
και χλωρίδας. Θα σταματήσουμε στην 
περίφημη λίμνη Λουίζ, την πιο δημοφιλή 
και φωτογραφισμένη λίμνη του Καναδά, 
για να θαυμάσουμε το τοπίο με φόντο τον 
παγετώνα Βικτόρια, αλλά και το υπερπολυ-
τελές ξενοδοχείο Chateaux Lake Louise. 
στη συνέχεια μας περιμένει το παγετωνικό 
πεδίο Κολούμπια, όπου θα επιβιβαστούμε 
σε ειδικά κατασκευασμένα οχήματα για να 
εξερευνήσουμε τον παγετώνα Αθαμπάσκα. 
Και μπορεί να θεωρείται εύκολα προσβά-
σιμος, όμως για να εξερευνήσει κανείς 
αυτή την κινούμενη γλώσσα πάγου, με τις 
έντονες κλίσεις, χρειάζονται ειδικά οχήματα 
με τεράστιους τροχούς.
σε ελεγχόμενο χώρο θα περπατήσουμε 
πάνω σε αυτόν τον αιώνιο, αλλά κινούμενο 
και τεραστίου όγκου γαλάζιο πάγο. είναι 
μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη σε 
συνδυασμό με το απόκοσμο και σεληνιακό 
τοπίο. Θα καταλήξουμε στο τζάσπερ, έναν 
παλαιό σταθμό ορειβατών που ιδρύθηκε 
από τον εξερευνητή ντέιβιντ τόμσον το 
1811. περιήγηση στην πόλη για φαγητό 

και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
Χίντον, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

13η ημέρα: Τζάσπερ (Χίντον) - Σαν 
Πικς 
σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τη δυτική 
ακτή του Καναδά. η διαδρομή μας περνά 
από πανέμορφα τοπία με πυκνά δάση, λί-
μνες, ποτάμια και χιονισμένες βουνοκορφές 
ακόμα και το καλοκαίρι. πρώτος σταθμός 
μας το παρατηρητήριο στο όρος ρόμπσον, 
για να θαυμάσουμε τις ψηλότερες κορυφές 
στα καναδικά Βραχώδη Όρη. 
συνεχίζοντας θα δούμε τους καταρράκτες 
σπαχάτ να πέφτουν από το ύψος των 66 
μέτρων σε ηφαιστειογενείς χαράδρες. επό-
μενη στάση μας το γουέλς γκρέι προβίν-
σιαλ παρκ, με τους καταρράκτες ντόσον 
και Χέλμκεν (4ος μεγαλύτερος στη χώρα, 
ύψους 141 μέτρων). Θα καταλήξουμε στο 
διάσημο θέρετρο του Sun Peaks, το οποίο 
τον χειμώνα λειτουργεί ως χιονοδρομικό 
κέντρο και το καλοκαίρι συγκεντρώνει 
επισκέπτες για τις υπαίθριες δραστηριότη-
τες και εκδηλώσεις του. τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, βόλτα στη μικρή πόλη για 
φαγητό και διανυκτέρευση. 

14η ημέρα: Σαν Πικς - Βανκούβερ 
Άλλη μια ημέρα εντυπωσιακής διαδρομής 
σήμερα, μέσα σε 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 λοφώ-
δες έδαφος στο οποίο είναι χτισμένο και οι 
πολλές γέφυρες προσφέρουν υπέροχη θέα 
στον ωκεανό, στην παραλία και στην πόλη. 
είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της χώ-
ρας 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, μια και είναι η πιο «ασιατική» 
πόλη της Βόρειας Αμερικής. Άφιξη και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα 
ελεύθερο για ξεκούραση ή για μια βόλτα 
με τον αρχηγό στο εμπορικό κέντρο της 
πόλης, στην ιστορική συνοικία γκάσταουν 
και στο συνεδριακό κέντρο Canada Place 
με την υπέροχη θέα προς τον κόλπο του 
Βανκούβερ. διανυκτέρευση. 

15η ημέρα: Βανκούβερ (ξενάγηση 
και αποχαιρετιστήριο δείπνο εν πλω)
πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως 
η γραφική συνοικία Κιτσιλάνο, η αγορά 
του γκράνβιλ, το πάρκο στάνλεϊ, η γέφυ-
ρα Lions Gate, η περιοχή Καπιλάνο και η 

Το Versus έχει ετοιμάσει ένα αποχαιρετιστήριο  
δείπνο-κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ,  

με εξαίσιο μπουφέ, ζωντανή μουσική και πανέμορφη 
θέα σε όλη τη χερσονήσο της πόλης εν πλω!
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αποβάθρα Λόνσντεϊλ στη βόρεια μεριά του 
κόλπου, όπου μας περιμένει μια μεγάλη 
και φαντασμαγορική αγορά. ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχουν το κέντρο αλιείας και 
η αγορά σολομού. Θα περάσουμε επίσης 
από το συνεδριακό κέντρο με τα διάσημα 
λευκά πανιά που μοιάζει με ιστιοφόρο. 
επιστροφή στο ξενοδοχείο, αλλά για το 
απόγευμα και το βράδυ το Versus έχει 
ετοιμάσει ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο-
κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ. 
Θα απολαύσουμε τον εξαίσιο μπουφέ, 
τη ζωντανή μουσική και την πανέμορφη 
θέα όλης της χερσονήσου της πόλης εν 
πλω! δεν είναι τυχαίο ότι το Βανκούβερ 
έχει μεγάλη ζήτηση και υψηλότατες τιμές 
ιδιοκτησιών, μια και στην πανέμορφη και 
ασφαλή αυτή πόλη έχουν επενδύσει πάρα 
πολλοί ευκατάστατοι άνθρωποι από όλο 
τον κόσμο και ιδιαίτερα από την Ασία. 
Ένας συνδυασμός ειδυλλιακού τοπίου και 
μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. 

16η ημέρα: Βανκούβερ (ημέρα 
ελεύθερη, προαιρετική εκδρομή  
στο Νησί Βικτόρια ή στο Σιάτλ)
Όλος ο χρόνος δικό μας για να απολαύ-
σουμε με τον αρχηγό μας το εμπορικό 
κέντρο του Βανκούβερ, το παλιό λιμάνι 
με τα υδροπλάνα, τα μουσεία της πόλης 
ή μια ξέγνοιαστη βόλτα με ποδήλατο στο 
πάρκο στάνλεϊ, κατά μήκος της παραλί-
ας. Κυρίως όμως το Versus προτείνει μια 
ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της 
«βρετανικής Κολομβίας». η κουκλίστικη 
Βικτόρια, η «πόλη της θάλασσας και των 
κήπων», βρίσκεται στο νησί Βανκούβερ, 

το μεγαλύτερο νησί της Βόρειας Αμερικής 
στον ειρηνικό ώκεανό. πρόκειται για μια 
διαδρομή με πούλμαν και πλοίο, που θα 
μας μεταφέρει στους εκπληκτικούς κήπους 
Μπουσάρντ, ένα ιδιαίτερο έργο κηπο-
τεχνίας της συζύγου του επιχειρηματία 
τσιμεντοβιομήχανου ρομπέρ Μπουσάρντ, 
και βεβαίως στην παλιά πόλη της Βικτόρια, 
με το λιμάνι, το κοινοβούλιο και τα παλιά 
νεοκλασικά κτίρια με το χαρακτηριστικό 
στυλ της βρετανικής περιόδου, όπως το δι-
άσημο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Fairmont 
Empress (η επιστροφή είναι το βράδυ και 
το κόστος εκδρομής 150$). επίσης μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το σιάτλ των ηπΑ. 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στο 
Βανκούβερ.

17η ημέρα: Βανκούβερ - Πτήση για 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

18η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/
Θεσσαλονίκη

* στην περίπτωση που θέλετε να επι-
σκεφθείτε το σιάτλ θα πρέπει να έχετε 
φροντίσει πριν από την αναχώρησή σας 
να προμηθευτείτε την ειδική άδεια εισόδου 
εστΑ στις ηνωμένες πολιτείες (προσοχή, 
αν έχετε ταξιδέψει σε ιράν, σουδάν και 
άλλες χώρες -τη λίστα των οποίων, αν 
μας ζητήσετε, μπορούμε να σας προμη-
θεύσουμε-, θα πρέπει να εκδώσετε VISA 
ηπΑ με ειδικό ραντεβού στην αμερικανική 
πρεσβεία).

ξερετε ότι...
  η ονομασία Καναδάς προέρχεται 

από τη λέξη των αυτόχθονων ιν-
διάνων 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 το σημερινό 
Κεμπέκ και στους πρώτους χάρτες 
του σημείωσε με την ονομασία 
«Rivière du Canada» τον ποταμό 
Άγιο Λαυρέντιο. 
  Κατά μία άλλη εκδοχή, η ονομα-

σία 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».
  οι γάλλοι άποικοι που κατοίκη-

σαν τη χώρα τον 17ο αιώνα ήταν 
χωρικοί, εργάτες, χειροτέχνες και 
τότε άρχισαν να ασχολούνται με τη 
γεωργία. γνωστός με την ονομασία 
habitant, ο καλλιεργητής της νέας 
γαλλίας ξεχώριζε από τον ευρω-
παίο 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 γαλλοκαναδοί διαφέρουν από 

τους Αγγλοκαναδούς ως προς τη 
γλώσσα, τις παραδόσεις και τα 
διακριτικά γνωρίσματα του χαρα-
κτήρα. 
  επιπλέον διαφορές υπάρχουν και 

μεταξύ των Αγγλοκαναδών, ανάλο-
γα με την καταγωγή (σκοτσέζικη, 
ιρλανδική, αγγλική) και τη θρη-
σκεία τους. 
  είναι η μοναδική χώρα στην 

Αμερική που έχει αρχηγό της έναν 
βασιλιά. 
  την 1η ιουνίου 1969 ο τζον Λένον 

και η γιόκο Όνο ηχογράφησαν ένα 
από τα διασημότερα τραγούδια 
όλων των εποχών σε ένα δωμάτιο 
του ξενοδοχείου «Queen Elizabeth» 
στο Μόντρεαλ: «Give peace a 
chance».

Η κουκλίστικη Βικτόρια 
στο νησί Βανκούβερ�

κΑνΑΔΑσ
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
 SUPER ΤΙΜΗ  

ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΠΡΏΤΈΣ ΣΥΜΜΈΤΟΧΈΣ

Αναχωρήσεις
04.07,  07.08, 

12.10
10 ημέρες 

07.08, 12.10
18 ημέρες 

Τιμή από Αθήνα 
άτομο σε δίκλινο €1.799 €4.290 

Τιμή από 
Θεσ/νίκη

€1.959 €4.450 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν από την αναχώρηση.

Μονόκλινο +€900 +€1.900

Τιμή από 
Λάρνακα

€2.739 €5.430
Με τους φόρους και το αεροπορικό 
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κ.λπ. 

18 ημέρες: €940, 11 ημέρες: €740 
Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο.

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΙNFO
Πρωτεύουσα: Οτάβα
Πληθυσμός: 32,29 εκατομμύρια
Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά (κυρίως 
επίσημη γλώσσα της επαρχίας του 
Κεμπέκ)
Διαφορά ώρας με την Έλλάδα: Υπάρχουν 
6 ζώνες ώρας, σε Οτάβα, Μόντρεαλ και 
Τορόντο -7 ώρες, στο Κάλγκαρι -9 ώρες 
και στο Βανκούβερ -10 ώρες
Νόμισμα: Δολάριο Καναδά
Διεθνής κωδικός κλίσης: +1

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΏΣΕΙΣ 
Βιβλία
  «Καναδάς», του Ρίτσαρντ Φορντ, εκδό-

σεις Πατάκη.
  «Canada», από το Lonely Planet. 
Καναδικός κινηματογράφος
  «Παγωμένος Δρομέας», του Ζακαρίας 

Κούνουκ. Μια σκληρή και ταυτόχρονα 
λυρική ματιά στην απόμακρη καθημε-
ρινότητα των Εσκιμώων Ινουίτ. 

  «Λεολό», του Ζαν-Κλοντ Λοζόν.
  «Goin’ Down the Road», του Ντόναλντ 

Σεμπίμπ.
  «Ποιήματα για νεαρά πνεύματα», του 

Τζεφ Μπάρναμπι.
  «C.R.A.Z.Y.», του Ζαν-Μαρκ Βαλέ.
  «Ο Ιησούς του Μόντρεαλ», του Ντενίς 

Αρκάν.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
  Αεροπορική εταιρεία: Lufthansa.
  Κατανομή διανυκτερεύσεων: Μόντρεαλ 

(2), Κεμπέκ (3), Οτάβα (1), Τορόντο (2). 
Έπέκταση στον Δυτικό Καναδά: Κάλγκα-
ρι (1), Μπανφ (2), Τζάσπερ (Χίντον) (1), 
Σαν Πικς (1), Βανκούβερ (1).

  Διατροφή: Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
και αποχαιρετιστήριο δείπνο. 

  Μετακινήσεις: Με αεροπλάνο, πούλμαν 
και πλοιάρια.

  Ξενοδοχεία 4*. Στα Μπανφ, Χίντον και 
Σαν Πικς μικρά γραφικά ξενοδοχεία.

  Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία 
στη χώρα.

  Περιηγήσεις και ξεναγήσεις όπως περι-
γράφονται στο πρόγραμμά μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
  Βόλτες με πλοιάριο για να συναντήσου-

με φάλαινες στο Τάντουσακ.
  Βόλτα με πλοιάριο στους καταρράκτες 

Νιαγάρα και στις Χίλιες Λίμνες. 
 Έπέκταση στον Δυτικό Καναδά
  Κρουαζιέρα στην καταγάλανη λίμνη 

Μαϊνγουάνκα.
  Τελεφερίκ στο Μπανφ.
  Βαρκάδα στο Μπανφ.
  Εξερεύνηση με ειδικά οχήματα στον 

παγετώνα Αθαμπάσκα.
  Αποχαιρετιστήριο δείπνο και κρουαζιέρα 

στον κόλπο του Βανκούβερ.

Καναδάς

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. 
ΠΤΉΣΉΣ

ΉΜΕΡ. 
ΠΤΉΣΉΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉ (ΑΠΟ - ΠΡΟΣ) ΩΡΑ  

ΑΝΑΧ.
ΩΡΑ  

ΑΦΙΞΉΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ (ΜΙΚΡΟΣ)

LH 1751 04/07 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 13:00 14:30

LH 474 04/07 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 16:30 18:40

LH 495 12/07 ΤΟΡΟΝΤΟ -   ΜΟΝΑΧΟ 20:05 10:05

LH 1756 13/07 ΜΟΝΑΧΟ -  ΑΘΗΝΑ 11:25 14:45

LH 1751 07/08 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 13:00 14:30

LH 474 07/08 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 16:30 18:40

LH 495 15/08 ΤΟΡΟΝΤΟ -   ΜΟΝΑΧΟ 20:05 10:05

LH 1756 16/08 ΜΟΝΑΧΟ -  ΑΘΗΝΑ 11:25 14:45

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑΔΑ (ΜΕΓΑΛΟΣ)

LH 1751 07/08 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 13:00 14:30

LH 474 07/08 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 16:30 18:40

LH 477 23/08 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ -   ΜΟΝΑΧΟ 18:25 13:20

LH 1752 24/08 ΜΟΝΑΧΟ -  ΑΘΗΝΑ 15:10 18:30


