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ΑΛΑΣΚΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ – ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ 

Μετά την περσινή επιτυχία του 

συγκεκριμένου ταξιδιού και των επί σειρά 

οκτώ ετών αποστολών μας στην Αλάσκα, 

επαναλαμβάνουμε ένα ταξίδι που έχει όλες 

τις ακριβές δραστηριότητες και ταδείπνα! 

Το μεγαλείο της 

φύσης του Βορρά 

Με κρουαζιέρα στον εσωτερικό δίαυλο για την παρατήρηση φαλαινών 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
Η Αλάσκα, το βορειότερο κομμάτι της Αμερικανικής 
ηπείρου, είναι η γη των εξαιρετικών αντιθέσεων, με 

τις συνεχείς εναλλαγές εικόνων και σκηνικών: 
επιβλητικά ανάγλυφα, απέραντες παγωμένες 

εκτάσεις και ψηλές οροσειρές που παραμένουν 

ανεξερεύνητες, ακτογραμμή πολύμορφα 
διαμελισμένη με κόλπους, χερσονήσους, φιόρδ και 

αρχιπελάγη, ποταμοί με ορμητικά νερά και 
παγετώνες. Η παρθένα αγριότητα του τοπίου 

προκαλεί δέος. Ελάχιστα μέρη στον κόσμο κάνουν 
τον επισκέπτη να αισθάνεται τόσο μικρός και 

ασήμαντος αντικρίζοντας τη μεγαλοπρέπεια της 

φύσης και την αβεβαιότητα της επιβίωσης σε ένα 
τόσο εχθρικό περιβάλλον.  

 
Ο Καναδάς, δεύτερος σε μέγεθος 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 και τις σμαραγδένιες λίμνες στα 
Καναδικά Βραχώδη Όρη, αλλά και οι πανέμορφες 

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

στη μνήμη σας. 

 

 

Κατανομή διανυκτερεύσεων: Κάλγκαρυ (1), 

Μπανφ (2), Τζάσπερ (1), Σαν Πικς (1), 

Βανκούβερ (4), Φέρμπανκς (3), Άνκορατζ 

(2), Τζούνο (2), Σίτκα (1), Σηάτλ(1) 

 

 
Οι παρακάτω είναι ιδιαίτερα ακριβές δραστηριότητες 

και περιλαμβάνονται στην τιμή! 

 
✓ Ημιδιατροφή, σπάνια για τις ακριβές ΗΠΑ εκτόςαπό 

την πρώτη ημέρα (άφιξη αργά το βράδυ). Ημιδιατροφή 

στον Καναδά εκτός από το Βανκούβερ και το Κάλγκαρυ. 

Περιλαμβάνεται ένα δείπνο με την κρουαζιέρα 

στοΒανκούβερ. 

✓ Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον ποταμό Τσίναστο 

Φέρμπανκς και επίσκεψη σε εκτροφείο σκυλιών 

ελκήθρου! 

✓ Ολοήμερη εκδρομή στο νησί της Βικτόρια απότο 

Βανκούβερ (κόστος 140-160$ το άτομο, που 

περιλαμβάνεται στηντιμή) 

✓ Βόλτα-έκπληξη με θέμα τους χρυσοθήρες του 19ου 

αιώνα και επίσκεψη στο μεγάλο θεματικό πάρκο 

Αλάσκαλαντ στοΦέρμπανκς. 

✓ Διαμονή στο Σηάτλ, μία πανέμορφημεγαλούπολη 

στις ΒΔ ΗΠΑ που είναι δύσκολο να επισκεφθούμε 

αλλιώς. 

✓ Κρουαζιέρα θέασης των 26 παγετώνων τουΠρινς 

ΓουίλιαμΣάουντ! 

✓ Πλεύση στο καλύτερο κομμάτι του εσωτερικού 

διαύλου με παρατήρηση φαλαινών με απλό 

υδροφωνικό σύστημα για τους πελάτεςμας! 

✓ Πτήση από τη Σίτκα για το Σηάτλ και όχι πλεύση και 

διαν/σεις σε πλοία της γραμμής (φέρυ) μεσοπέλαγα, με 

τα οποία στην ουσία δεν βλέπεις τίποτα γιαημέρες 

✓ Επίσκεψη στο καταφύγιο αρκούδας Fortress of the 

Bear, στο καταφύγιο και νοσοκομείο αρπακτικών 

πτηνών Alaska Raptor Center, στο Μουσείο Πολιτισμού 

των Ινδιάνων Τλίνγκιτ και στο δάσος με τα τοτέμτους. 

✓ Σπάνια διαμονή στη Σίτκα μία πόλη που 

προσεγγίζεται από θαλάσσης καιαέρος. 

✓ Είσοδος και διαδρομή στη γέφυρα Καπιλάνο, μια 

μοναδική εμπειρία στο Βανκούβερ, για ναπεράσουμε το 

κατάφυτο φαράγγι πάνω από τα ορμητικά νερά 

ποταμού σε μεγάλο ύψος, όπως μόνο σε ταινίες το 

έχουμεδει. 

✓ Δύο από τα γεύματα θα είναι με ιδιαίτερεςγεύσεις- 

έκπληξη! 

✓ Στον Καναδά, εξερεύνηση τουπαγετώνα Αθαμπάσκα 

με ειδικάοχήματα. 

✓ Κρουαζιέρα με δείπνο στον κόλπο τουΒανκούβερ. 

✓ Κρουαζιέρα με πλοιάριο στη λίμνηΜαϊνγουάνκα, 

στο Εθνικό Πάρκο Παγετώνων, στοΜπανφ. 

✓ Τελεφερίκ στο Μπανφ. 



 

 

 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 
Με το ταξίδι μας αυτό εξερευνούμε λεπτομερειακά την Αλάσκα και τον Δυτικό Καναδά. Φτάνουμε στο 

Φαίρμπανκς της Αλάσκας και συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της και το Ανκορέιτζ, που  

βρίσκεται στον μυχό του πορθμού Κουκ. Ακολουθεί το Τζούνο, η πρωτεύουσά της και η Σίτκα, η πιο όμορφη 

πόλη της Αλάσκας. Από εκεί θα πετάξουμε για το Σηάτλ, μια πανέμορφη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη 

συνέχεια μεταβαίνουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το Βανκούβερ κι από εκεί 

επισκεπτόμαστε την πρωτεύουσα της Βρετανικής Κολούμπια, την πανέμορφη Βικτόρια. Ακολούθως 

φθάνουμε στο Πρινς Ρούπερτ και ακολουθούμε την περίφημη διαδρομή στα Βραχώδη Όρη μέχρι το 

Κάλγκαρυ με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις στο Πρινς Τζορτζ, το Τζάσπερ και το Μπανφ. 

 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 14.08.2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1677 14.08.2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –ΚΑΛΓΚΑΡΙ 12:25 13:25 

AF 355 01.09.2021 ΣΙΑΤΛ – ΠΑΡΙΣΙ 19:20 14:05 (+1) 

AF 1032 02.09.2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 (+1) 



 

 

 

  

Η φαντασία ανασύρει ζωγραφιές σπιτιών από πάγο, κατοίκους με πεταχτά ζυγωματικά και σχιστά 

μάτια, και μετακινήσεις μόνο με έλκυθρα σκύλων. Η πραγματικότητα όμως επιβεβαιώνει αυτές τις 

εικόνες, αλλά μαζί φέρνει και πολλά άλλα: επιδρομές κατακτητών, ρώσους γουνέμπορους και 

χριστιανούς ιεραποστόλους, αμερικανούς χρυσοθήρες, κυνηγούς και υλοτόμους, πολεμικές 

επιχειρήσεις και αγοροπωλησίες κρατών, πετρελαιαγωγούς που διασχίζουν ολόκληρη την 

ενδοχώρα, υδροπλάνα και ελικόπτερα για τις μετακινήσεις, και μια αχανή πολιτεία με 

καταπληκτική φύση, επιβλητικούς ορεινούς όγκους, την ψηλότερη κορυφή στη βόρεια Αμερική, 

περιπετειώδεις κατοίκους που αψηφούν το κρύο, και αμέτρητους τουρίστες που ψάχνουν τα 

τελευταία σύνορα της γης.  

Η Αλάσκα δεν είναι μόνο πάγος. Είναι μια τεράστια χώρα με πολλές φυσικές και πολιτισμικές 

αντιθέσεις. Παρά το ψυχρό της κλίμα, έχει καλοκαίρι με ζέστη, και ατελείωτες πεδιάδες με 

λουλούδια. Παρά το καλοκαίρι της, έχει αμέτρητους αιώνιους πάγους και ψηλοκρεμαστούς 

παγετώνες, που εντυπωσιάζουν με την πυκνότητα και τη μορφή τους. Παρά τις κλιματικές 

δυσκολίες, έχει φανατικούς θαυμαστές που επιλέγουν το έδαφος της για μόνιμη διαμονή, και 

απολαμβάνουν χώρο, φύση, και φορολογική αμνηστεία. Και παρά την αραιοκατοίκηση, έχει ένα 

μωσαϊκο πολιτών, που προέρχονται από τους αυτόχθονες ινδιάνους, τις φυλές των πρώην 

Σοβιετικών, και τις φυλές των νυν Αμερικανών από κάθε γωνιά της γης. Η Αλάσκα δεν είναι αυτό 

που περιμένει ο επισκέπτης. Αποτελεί μια έκπληξη και ένα πολύ δυνατό χαρτί στο σύγχρονο 

τουριστικό παιχνίδι. 

 



 

 

 

 

Το Ανκορέιτζ και τα χόμπι των κατοίκων του 

  

Το Ανκορέιτζ είναι μια απέραντη πόλη μονοκατοικιών. Ελάχιστα πολυώροφα κτίρια 

χτίστηκαν μετά τον ολέθριο σεισμό του 1962. Μια πόλη χτισμένη μέσα στο δάσος. Τα 

σπίτια χάνονται μέσα στα δέντρα εκτός από την περιοχή του κέντρου που διατηρεί 

την εικόνα της γνωστής σε μας σύγχρονης πόλης με εμπορικά κέντρα, γκαλερί, 

μπαρ κ.τ.λ.  

Ο αμερικάνικος τρόπος ζωής κυριαρχεί και στην αντίστοιχη επαρχία. Απέραντα 

δάση, με λίγες περιοχές να επιτρέπουν τη θέα του ορίζοντα και του ουρανού. 

Αυστηροί κανόνες δόμησης με υψηλές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, γίνεται από 

την πολιτεία έλεγχος αεροστεγανοποίησης σε κάθε νεόκτιστο πριν δοθεί η άδεια 

κατοίκησης. Κυριαρχεί η κλασσική αμερικάνικη επαρχιακή αισθητική με διακοσμητικά 

τεχνάσματα που συχνά αγγίζουν τα όρια της υπερβολής.  

Το κύριο χόμπι των κατοίκων της Αλάσκας είναι το κάμπινγκ για καγιάκ και ψάρεμα 

σολομού στα αμέτρητα ποτάμια. Όσοι δεν ψαρεύουν περιμένουν να 

φωτογραφίσουν το εντυπωσιακό παλιρροϊκό κύμα που σαρώνει τα ποτάμια. 

Άλλο ένα από τα χόμπι είναι η εξόρυξη χρυσού. Νοικιάζεις ένα χώρο στο παλιό 

χρυσωρυχείο και σκάβεις για χρυσό όπως οι πρώτοι άποικοι. Ο χώρος του 

ιστορικού ορυχείου, ο πόλος έλξης των πρώτων αποίκων είναι τώρα μουσείο. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Αλάσκα 
 

Η Αλάσκα κατοικήθηκε πριν από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Αμερικής. Διάφορες ομάδες ανθρώπων 

πέρασαν από την Σιβηρία τον Βερίγγειο πορθμό, όταν αυτός ήταν ακόμα ξηρά, πριν περίπου 15-20.000 

χρόνια. Κατά την τελευταία περίοδο των παγετώνων, η στάθμη των ωκεανών ήταν πολύ χαμηλότερη από 

σήμερα(60 μέτρα), οπότε ο Βερίγγειος πορθμός από τη Σιβηρία στην Αλάσκα ήταν ξηρά - μια γέφυρα 

ανάμεσα στις δύο ηπείρους  

Οι πρώτοι αυτοί έποικοι χωρίζονται σε τέσσερις 

ομάδες: 

Οι Ινουίτ ή Γιουπίκ, γνωστοί ως Εσκιμώοι πέρασαν 

από τη Σιβηρία και εγκαταστάθηκαν στις ΒΔ ακτές του 

αρκτικού ωκεανού γύρω στο 2000 π.Χ. Τα περίφημα 

σπίτια τους από πάγο, τα ιγκλού, χρησιμοποιούντο 

σπάνια ως μόνιμη κατοικία – συνήθως ήταν 

προσωρινά καταλύματα κατά τη διάρκεια του 

κυνηγιού.    

Οι Αλεούτοι εγκαταστάθηκαν στις Αλεουτίνες νήσους 

γύρω στο 1000 π.Χ. και κυνηγούσαν θαλάσσια 

θηλαστικά για τροφή και ρουχισμό. 

Οι Αθαμπάσκοι ήταν νομάδες στο εσωτερικό. 

Οι Τλινγκίτ ζούσαν στις θερμότερες ΝΑ ακτές. 

Απόγονοι όλων αυτών των ομάδων υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Αλάσκα. 

Το 1741 ο Ολλανδός εξερευνητής VitusBering (Βίτος Μπέρινγκ), στην υπηρεσία του τσάρου της Ρωσίας 

ήταν ο πρώτος λευκός που πάτησε το πόδι του στη γη της Αλάσκας. Πέθανε από σκορβούτο πριν 

προλάβει να επιστρέψει στη Ρωσία, όμως το πλήρωμά του ανέφερε για τον τεράστιο αριθμό από ενυδρίδες 

και γουνοφόρες φώκιες που υπήρχε στις ακτές της Αλάσκας.  

Έτσι, τους πρώτους μόνιμους οικισμούς εγκατέστησαν στην Αλάσκα 

Ρώσοι έμποροι. Αναζητώντας γουναρικά, εξερεύνησαν την ακτή από 

τις Αλεουτίνες ως την Καλιφόρνια. Στην περιοχή που οι Ινδιάνοι 

ονόμαζαν Αλάσκα (δηλ. μεγάλη στεριά) βρήκαν άφθονες γούνες 

θαλάσσιων ζώων, που αγόραζαν φθηνά από τους ιθαγενείς και 

πουλούσαν στους γουνεμπόρους. Στην περιοχή αυτήν, που της 

έδωσαν το όνομα Ρωσική Αμερική, εγκατέστησαν την πρωτεύουσά 

τους, το Νέο Αρχάγγελο (αργότερα Σίτκα).Οι Βρετανοί έφθασαν όταν 

ο JamesCook άρχισε τις εξερευνήσεις στην περιοχή αναζητώντας το 

βόρειο πέρασμα μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού ωκεανού. Από το 

νησί του Βανκούβερ, ο Κουκ έπλευσε το 1778 προς τη νοτιοκεντρική 

Αλάσκα (CookInlet) και συνέχισε προς τις Αλεουτίνες νήσους, τη 

θάλασσα του Μπέρινγκ και τον Αρκτικό ωκεανό. 

Την εποχή εκείνη η Αλάσκα ήταν αγριότοπος, όπου πολλοί πέθαιναν 

από πείνα, ασθένειες και επιδρομές Ινδιάνων. Πολλοί γενναίοι 

αγωνίζονταν να εξασφαλίσουν την αποικία στη Ρωσία και ανάμεσά 

τους ο Αλέξανδρος Μπαράνοφ και Γρηγόριος Σέλιχοφ. Αλλά οι Ρώσοι 

δεν μπορούσαν να διαφυλάξουν το γουνεμπόριό τους από τη 

διείσδυση ξένων εμπόρων και ο τσάρος θεωρούσε πολυδάπανη τη 

συντήρηση της απόμακρης αυτής αποικίας. Επιθυμούσε να 

απαλλαγεί από αυτήν και θεωρούσε προτιμότερο να την έχουν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες παρά ένας από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές 

του. Καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, 

Ουίλλιαμ Σιούαρντ οραματιζόταν την απόκτηση όλης της Βόρειας 

Αμερικής, ενθουσιάστηκε όταν πληροφορήθηκε τις προθέσεις του 

τσάρου. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν μυστικά. Όταν έγινε γνωστό το σχέδιό του, ξεσηκώθηκε θύελλα 

αποδοκιμασίας από το Κογκρέσο και τον τύπο, που αποκαλούσε την Αλάσκα "Τρέλα του Σιούαρντ", "Ψυγείο 

του Σιούαρντ". Ο Σιούαρντ επέμεινε και στις 18 Οκτωβρίου 1867 η Αστερόεσσα κυμάτιζε στη Σίτκα. Το 

Κογκρέσο πολύ απρόθυμα ενέκρινε, μετά ένα χρόνο, το κονδύλιο για την αγορά, 7.200.000 δολάρια 

(περίπου μισό σεντ το στρέμμα), σε  



 

 

 

 

απίστευτα δηλαδή χαμηλή τιμή. Όμως η Αλάσκα αποδείχθηκε σύντομα ένα πραγματικό χρυσωρυχείο. Το 

1880 ανακαλύφθηκε χρυσός στο Τζούνο, 18 χρόνια αργότερα κοντά στο Νόμε και το 1902 κοντά στο 

Φαίρμπανκς. Ως το 1906 περισσότερα των 7.000.000 δολαρίων είχαν αποσβεστεί μόνο από τον χρυσό. 

Το 1900 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από τη Σίτκα στο Τζούνο.  

Η Αλάσκα αποτέλεσε διαμέρισμα των ΗΠΑ που διοικείτο από την Πολιτεία του Όρεγκον. Επί δεκαεπτά 

χρόνια, το Κογκρέσο αρνούνταν να δώσει στην Αλάσκα οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πάντως, το 1884 η 

Αλάσκα έγινε διαμέρισμα με κυβερνήτη, δικαστή και φοροεισπράκτορα. Η εξόρμηση για χρυσό περί τα τέλη 

του αιώνα, πρόσθεσε και άλλες κρατικές υπηρεσίες στην Αλάσκα. Το 1906 η Αλάσκα απέκτησε 

αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έξι χρόνια παραχωρήθηκε αργότερα στους 

κατοίκους το δικαίωμα εκλογής νομοθετικού σώματος, αλλά το Κογκρέσο διατήρησε το βέτο στις 

αποφάσεις του. 

Κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν μερικές από τις Αλεουτίνες, οι 

Αμερικανοί αντιλήφθηκαν τη στρατηγική σημασία της Αλάσκας και εγκαθίδρυσαν στο έδαφός 

της ένα ολόκληρο δίκτυο στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο πολεμικές ανάγκες είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποπεράτωση, το 1942, της Δημόσιας Οδού Αλάσκας, από τη  Βρετανική 

Κολούμπια στο Φαίρμπανκς.  

Μετά τον πόλεμο οι απαιτήσεις των κατοίκων για αυτοκυβέρνηση ικανοποιήθηκαν, με την 

ανακήρυξή της σε πολιτεία, το 1959 (επί προέδρου Αϊζενχάουερ). Η ανακήρυξη σε πολιτεία 

σήμαινε ότι οι κάτοικοι της Αλάσκας ήταν ελεύθεροι να αποφασίζουν τον τρόπο εκμετάλλευσης 

των φυσικών τους πηγών.  

Το 1968 ανακαλύφθηκαν τεράστια αποθέματα πετρελαίου στο PrudhoeBay, στον Αρκτικό 

ωκεανό. Ο πετρελαιαγωγός της Αλάσκας ολοκληρώθηκε το 1977 και έχει μήκος 1270 χιλιόμετρα 

από το PrudhoeBay στο Valdez. Κύριοι κλάδοι της οικονομίας της Αλάσκας είναι το πετρέλαιο, η 

αλιεία, η ξυλεία και ο τουρισμός. Επίσης από το έδαφός της εξορύσσονται χαλκός, χρυσός, 

κασσίτερος, λευκόχρυσος και άργυρος. 
  



 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός Δίαυλος 
 

 

Στον “εσωτερικό δίαυλο” επικεντρωνόμαστε στο πιο σημαντικό και πιο ωραίο 

κομμάτι του: από το Τζούνο στην Σίτκα, στην πιο στενή διαδρομή του δίαυλου εκεί 

όπου βλέπουμε πραγματικά fjords κι ένα καταπληκτικό τοπίο! 

 

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε την μεγάλη και κουραστική διαδρομή του πλοίου 

της γραμμής που ουσιαστικά γίνεται κατά τη διάρκεια της νύκτας και μακριά από τη 

στεριά – χάσιμο χρόνου δηλαδή! 

Αντ’ αυτού, διανυκτερεύουμε στην Σίτκα και τη βλέπουμε λεπτομερώς! 

 

Άλλη μια απόδειξη πως το Versus ψάχνει συνέχεια ώστε να προσφέρει στους 

ταξιδιώτες του πάντα το καλύτερο! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΙΑΤΛ 

Η σμαραγδένια πόλη! 

Το Σιάτλ είναι το βορειοδυτικότερο σημείο των ηπειρωτικών Η.Π.Α. Είναι κτισμένο στην ακτή του 

όρμου Έλιοτ, μέσα σε μια στενή λωρίδα του Ειρηνικού ωκεανού που εισχωρεί στην πολιτεία της 

Ουάσινγκτον. Στα ανατολικά του βρίσκεται η λίμνη Ουάσινγκτον και είναι τριγυρισμένο από επτά 

καταπράσινους λόφους, εξού και το προσωνύμιο "σμαραγδένια πόλη".  

Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της ασήμαντης κάποτε πόλης οφείλεται στα κοιτάσματα χρυσού 

που ανακαλύφθηκαν στον κοντινό ποταμό Κλοντάικ κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.  

Σήμερα η πόλη στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της Microsoft, της Amazon, της Boeing και των 

Starbucks.  

Το Σιάτλ προσφέρει στους κατοίκους του ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.  

Έδρα του πανεπιστημίου της πολιτείας, είναι η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων στις 

Η.Π.Α.  

Φημίζεται για τον καφέ, το ροκ και τον Μπιλ Γκέιτς. Είναι πατρίδα του Jimi Hendrix και του 

BruceLee.  

Επισκεφθείτε το Μουσείο Τέχνης, όπου μπορείτε να θαυμάσετε πίνακες πολύ γνωστών 

ζωγράφων, το Αστεροσκοπείο, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, τον Πύργο του Ρολογιού, 

καθώς και το Griffith Park, που είναι το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στον κόσμο. 

Από την πόλη μπορεί κανείς να απολαύσει ένα ευρύ πανόραμα των νησιών SanJuan, της 

Ολυμπιακής οροσειράς και του επιβλητικού όρους Rainier.  

Λίγο έξω από την πόλη έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τα τρία εθνικά πάρκα, παρθένα κανάλια, 

δάση και αμπελώνες. 

Η πόλη παρέχει τη δυνατότητα για ποικίλες δραστηριότητες όπως: γκολφ, ιστιοπλοΐα, σκι, καγιάκ, 

κάμπινγκ και ορειβασία, καθώς και απολαύσεις σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, 

αγορές σε ακριβά καταστήματα και βραδινή διασκέδαση. 

  



 

 

 

Σιάτλ, η «Διαστημική Βελόνα» 

Το Σιάτλ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα 

εναλλακτική πόλη των ΗΠΑ και ως τέτοια, 

δεν θα μπορούσε να μην διαθέτει ένα 

μοναδικό ορόσημο. Αυτό είναι η περίφημη 

«Διαστημική Βελόνα» ένα από τα πιο 

πολυφωτογραφημένα ψηλά κτίρια στον 

κόσμο. Η Βελόνα κατασκευάστηκε το 1962 

για την Παγκόσμια Έκθεση Century 21 

καινοτομιών και εμπορίου που 

διοργάνωσε η πόλη την ίδια χρονιά. Τότε, 

το μέγα όραμα του δυτικού κόσμου και το 

θέμα της έκθεσης ήταν η κατάκτηση του 

διαστήματος οπότε οι διοργανωτές 

χρειάζονταν μία κατασκευή που να 

σηματοδοτεί τον «άνθρωπο του 21ου 

αιώνα στο διάστημα».  

Την αρχική ιδέα ενός τέτοιου κτιρίου, είχε ο επιχειρηματίας-ξενοδόχος Έντουαρντ Ε. Κάρλσον, και πρόεδρος 

διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης, ύστερα από ένα ταξίδι του στη Στουτγάρδη όπου τον ενέπνευσε ο 

εκεί πύργος της πόλης. Το πρώτο «σχέδιο» ήταν ένα σκαρίφημα σε χαρτοπετσέτα εστιατορίου της 

Στουτγάρδης που βρισκόταν απέναντι από τον πύργο. Όταν επέστρεψε στο Σιάτλ έδειξε το σκαρίφημα στις 

Αρχές της πόλης και εκείνες τον έφεραν σε επαφή με τον ντόπιο αρχιτέκτονα Τζον Γκρέιαμ τζούνιορ. Ο 

αρχιτέκτονας προσέθεσε στο σκαρίφημα έναν «ιπτάμενο δίσκο» στην κορυφή του πύργου και κάπως έτσι 

άρχισαν όλα.  

Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο, ύψους 184 μέτρων στο οποίο ανεβαίνεις με 

ασανσέρ και καταλήγεις στον «ιπτάμενο δίσκο» απ΄όπου απολαμβάνεις μια απόλυτα πανοραμική θέα της 

πόλης. Ο «δίσκος» έχει εστιατόρια και καθίσματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του. Στην τελευταία μάλιστα 

ανακαίνισή του, το πάτωμα αντικαταστάθηκε από τζάμι, με αποτέλεσμα να μπορείς να δεις κατακόρυφα ως 

τη βάση του κτιρίου. Επίσης από τον δίσκο ανεβαίνει μία σκάλα στην περιστρεφόμενη κορυφή του κτιρίου 

που είναι η μοναδική στον κόσμο και προσφέρει επίσης μία ολική θέα καθώς είναι κατασκευασμένη κι αυτή 

εξ’ολοκλήρου από τζάμι από το πάτωμα ως την οροφή.  

Το Σιάτλ είναι μια βιομηχανική και τεχνολογική πόλη. Εκεί εδράζονται η Microsoft, η Amazon, η Μπόινγκ αλλά 

και η Starbucks. Εκεί δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 το μουσικό κίνημα grunge με τον «βιομηχανικό» ήχο 

και συγκροτήματα ορόσημα στην παγκόσμια ροκ μουσική όπως οι Nirvana, οι Perl Jam, οι Soundgarden και 

οι Alice in Chains. Επίσης διαθέτει ισχυρή θεατρική σκηνή, πολύ διάσημη συμφωνική ορχήστρα και είναι η 

γενέτειρα του Τζίμι Χέντριξ. Και φυσικά 

αποτελεί τουριστικό κέντρο – στο λιμάνι 

του Σιάτλ καταφθάνουν 200 

κρουαζιερόπλοια κάθε χρόνο. Ως εκ 

τούτου, η «Διαστημική Βελόνα» είναι κάτι 

σαν… το κερασάκι στην τούρτα αυτής της 

συναρπαστικής αμερικανικής πόλης.  

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Κάλγκαρυ 

Γνωριμία με την ταξιδιωτική ομάδα στο αεροδρόμιο και 

πτήση για το Κάλγκαρυ, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.Το 

αεροδρόμιο εισόδου για τα καναδικά Βραχώδη Όρη 

είναι αυτό του Κάλγκαρυ, που βρίσκεται στη 

μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της πολιτείας 

Αλμπέρτα,80χιλιόμετραπιοανατολικάαπότοθέρετρο 

του Μπανφ. Ήταν η έδρα των Χειμερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1988 και η φήμη της πόλης ως«Καουμπόι 

Τάουν»δικαιώνεταικάθεΙούλιο,ότανδιοργανώνεταιεκεί το 

10ήμερο Φεστιβάλ Στάμπιτ (Πανικός), με διάφορα 

σόου, χορούς Ινδιάνων, ροντέο κ.λπ., που 

παραπέμπουνστην«ΆγριαΔύση».Άφιξηκαιμεταφορά 

στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα: Κάλγκαρυ – Μπανφ 

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. 

Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα: Μπανφ (Ξενάγηση, τελεφερίκ στο Σόλφερ 

Μάουντεν, κρουαζιέρα στη λίμνη Μαϊνγουάνκα) 

Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το ομώνυμο εθνικό 

πάρκο, που βρίσκεται στα καναδικά Βραχώδη Όρη και 

θα απολαύσουμε μια μέρα περιήγησης σε έναν από 

τους παγκοσμίως γνωστούς προορισμούς θερινών 

και χειμερινών διακοπών. Θα θαυμάσουμε την 

ομορφιά του Σόλφερ Μάουντεν, στο οποίο και θα 

ανέβουμεμετελεφερίκμέχριτηνκορυφήτου,σεύψος 

2.285μ.Ηθέαείναιμοναδικήκαιηοργάνωσηαυτήςτης 

πόλης θυμίζει Κεντρική Ευρώπη, αλλά οι πινακίδες της 

κορυφής μάς θυμίζουν πόσο πολύ απέχουν άλλες 

πόλεις του κόσμου από το Μπανφ. Ακολουθεί μια 

κρουαζιέρα με πλοιάριο στη λίμνη Μαϊνγουάνκα, μία 

από τις πολλές λίμνες του Εθνικού Πάρκου Παγετώνων 

που τα γαλακτώδη πράσινα νερά της υποδηλώνουν 



 

 

 
 

την παρουσία ιζημάτων, λόγω τριβής των βράχων των 

βουνών με τους παγετώνες πουλιώνουν. 

Το απόγευμα θα έχουμε τρεις επιλογές: ή πεζοπορίαμε 

τον αρχηγό στο δάσος που περιβάλλει το ξενοδοχείο 

μας (σε κάποιο από τα σημαδεμένα μονοπάτια, με 

φοβερή θέα στη γύρω περιοχή), ή επίσκεψη στο 

Μουσείο Γουάιτ για τα καναδικά Βραχώδη Όρη, ή θα 

απολαύσουμε ζεστά ιαματικά λουτρά στο πολυτελές 

«Banff Springs Resort», όπως συνήθιζαν να κάνουν 

όλοι οι επισκέπτες της περιοχής από το 1883, οπότε 

ανακαλύφθηκαν αυτές οι θερμές πηγές. 

Διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα: Μπανφ – Λίμνη Λουίζ – Παγετώνας 

Αθαμπάσκα (εκδρομή με ειδικά οχήματα – το κόστος 

περιλαμβάνεται) – Τζάσπερ (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. Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: Τζάσπερ – 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 

σταθμόςμαςτοπαρατηρητήριοστοόροςrobson,για να 

θαυμάσουμε τις ψηλότερες κορυφές στα καναδικά 

βραχώδηΌρη.Συνεχίζονταςθαδούμετους 

καταρράκτεςspahatfallsναπέφτουναπότούψοςτων 66m 

στις ηφαιστειογενείς χαράδρες. Επόμενη στάση μας το 



 

 

wells gray provincial park με τους καταρράκτες dawson  

και helmken(4ος μεγαλύτερος στον Καναδά με ύψος 

141μ. 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.Διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: Σαν Πικς – Βανκούβερ (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 

παραθαλάσσιοεστιατόριο,όπουθαέχετετηνευκαιρία να 

δοκιμάσετε τα γιγάντια καβούρια του Ειρηνικού. 

Διανυκτέρευση. 

 
7η ημέρα: Βανκούβερ (Ξενάγηση, γέφυρα Καπιλάνο, 

βραδινή κρουαζιέρα στον κόλπο Βανκούβερ με 

δείπνο) 

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 

Stanleyκ.ά.Τοαπόγευμαμπορείτεναεπιβιβαστείτεστο 

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. Θα δούμε επίσης την υπέροχη κρεμαστή 



 

 

γέφυρα Καπιλάνο, μια μοναδική εμπειρία στο 

Βανκούβερ,για να περάσουμε το κατάφυτο φαράγγι 

πάνω από τα ορμητικά νερά ποταμού σε μεγάλο 

ύψος, όπως μόνο σε ταινίες έχουμεδει. 

Για το βράδυ το VERSUS θα σας προσφέρει ένα δείπνο- 

κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ. Απολαύστε 

τον εξαίσιο μπουφέ και την πανέμορφη θέα με ένα ποτό 

στο χέρι! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 
8η ημέρα: Βανκούβερ (εκδρομή στο Νησί της Βικτόριας) 

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 

πλοιάριοδιαρκεί1½ώρακαισυνεχίζουμεοδικώςγιατη 

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 $140 -160 κατ’ άτομο/ περιλαμβάνεται στην 

τιμή).Διανυκτέρευση. 

 
9η ημέρα: Βανκούβερ (ημέρα ελεύθερη) 

Ημέρα ελεύθερη για περισσότερες βόλτες κι αγορές. 

Διανυκτέρευση. 

 
10ηημέρα:Βανκούβερ–Σηάτλ–πτήσηγιαΦέρμπανκς 

Αναχώρηση οδικώς για το Σηάτλ και πτήση από το 

Σηάτλ για το Φέρμπανκς, την πόλη που βρίσκεται 

σχεδόνστοκέντροαυτήςτηςμεγάλης,αλλάεξαιρετικά 

αραιοκατοικημένης πολιτείας των ΗΠΑ. Το μέγεθός της 

είναι πάνω από τρεις φορές αυτό της Γαλλίας, αλλά ο 

πληθυσμός της είναι μόνο 700.000 άτομα. Η αχανής 

αυτή περιοχή συνορεύει στα ανατολικά με τονΚαναδά, 

σταδυτικάμετηΡωσίακαιβρέχεταιαπότονΑρκτικόκαι τον 

Ειρηνικό Ωκεανό. Ανήκε στη Ρωσία έως το 1867, χρονιά 

κατά την οποία πωλήθηκε στους Αμερικάνους από τον 

τσάρο Αλέξανδρο Β’ και το 1959 ανακηρύχθηκε 

ομόσπονδη πολιτεία τους. Η εξερεύνησή της άρχισε το 

1741 από τον Βίτους Μπέρινγκ, για λογαριασμό της 

Ρωσίας, και τησυνέχισε το 1778 ο Τζέιμς Κουκ για 

λογαριασμό της Μ. Βρετανίας. Η συστηματική 

εξερεύνηση όμως της Αλάσκας και ο αποικισμός της 

που ακολούθησε 

οφείλονταικυρίωςστουςΣιβηριανούςκαιΑμερικανούς 

κυνηγούς, οι οποίοι από το 1784 ίδρυσαν εταιρείες για 



 

 

τοκυνήγιζώωνκαιτηνπώλησηγουναρικών.Άφιξηστη 

μικρή αλλά δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκα και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

 

11η ημέρα: Φέρμπανκς (ξενάγηση, κρουαζιέρα με 

ποταμόπλοιο) 

 Νωρίς το πρωί θα λάβουμε μέρος σε μια πανέμορφη 

και εκπαιδευτική κρουαζιέρα στα νερά του ποταμού 

Τσίνα που διασχίζει το Φέρμπανκς και αποτελούσε τον 

εμπορικό και επικοινωνιακό δίαυλο της πόλης με τις 

γειτονικέςπεριοχές.Μέσαστοπλοιάριοθαμάθουμεγια τις 

συνήθειες και τη χειμερινή καθημερινότητα των 

ανθρώπων του Βορρά, θα κάνουμε στάση σε μια 

αναπαράσταση οικισμού Ινδιάνων Αθαμπάσκα, θα 

δούμεέναεκτροφείοσκυλιώνελκήθρουκαιθαμάθουμε 

τηναξίατουσολομούγιατηδιατροφήτωνκατοίκωντης 

Αλάσκας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: Φέρμπανκς 

Το μεσημέρι θα υπάρχει χρόνος για γεύμα και στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια βόλτα-έκπληξη, με 

θέμα τους χρυσοθήρες του 19ου αιώνα. Το Versus έχει 

ετοιμάσει μια δραστηριότητα που θα μείνει ανεξίτηλη στη 

μνήμη. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στο Φέρμπανκς 

για να επισκεφθούμε το μεγάλο θεματικό πάρκο Pioneer 

Park. Θα δούμε τον αγωγό πετρελαίου που μεταφέρει το 

πολύτιμο καύσιμο από το Προύντο Μπέι στο Βάλντεζ και 

είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου, με μήκος πάνω από 

1.300 χλμ. Θα μπούμε σε παλιά τρένα, αεροπλάνα και 

ποταμόπλοια που χρησιμοποιούνταν για τις μεταφορές 

αγαθών και θα κάνουμε μια βόλτα στο παλιό κέντρο της 

πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

 
13η ημέρα: Φέρμπανκς – Άνκορατζ (πτήση) 

Κατευθυνόμενοι και πάλι νότια, θα φύγουμε από το 

Φέρμπανκς μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, 

στα  παράλια  του βόρειου Ειρηνικού.  Το Άνκορατζ 

αποκαλείται «η κορυφή του κόσμου», λόγω της ευκολίας 

που παρέχει στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές 

μεταφορές στα διάφορα μέρη του βορείου 

ημισφαιρίου. Το λιμάνι του δεν παγώνει ποτέ και η 

αεροπορική βάση του έχει πτήσεις προς όλες τις 

μεγάλες πόλεις του Βορρά, με τη μικρότερη δυνατή 

διαδρομή μέσω του Βόρειου Πόλου. Άφιξη στο 

Άνκορατζ και σύντομη βόλτα στην πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

 
 

 



 

 

 

 

   14η ημέρα: Άνκορατζ – Γουίτιερ (Κρουαζιέρα στους 26 

παγετώνες) – Άνκορατζ 

   Το πρωί θα δούμε τα αξιοθέατα της πόλης και θα 

συνεχίσουμε  για το γειτονικό Γουίτιερ, που είναι το λιμάνι  

αναχώρησης των κρουαζιερών θέασης των 

παγετώνων του Πρινς Γουίλιαμ Σάουντ. Ενώ το 

Άνκορατζ βρίσκεται στα δυτικά της χερσονήσου του 

Κενάι, προστατευμένο από τους ανέμους του ωκεανού, 

το Γουίτιερ βρίσκεται στα ανατολικά και έχει πρόσβαση 

σε όλους τους κατακόρυφους, ορεινούς όγκους της 

γειτονικής «λιμνοθάλασσας» του κόλπου Πρινς Γουίλιαμ. 

Το πλοίο μας θα περάσει από 26 παγετώνες 

κυριολεκτικά, διασχίζοντας τα παγωμένα νερά για 

περίπου πέντε ώρες και μεταφέροντάς μας σε τοπία που 

μόνο σε ταινίες υπάρχουν. Θα δούμε παγετώνες που 

κατακρημνίζονται από ψηλά, που εγκλωβίζονται σε 

ψηλές κορυφές, που λιώνουν και καταλήγουν στη 

θάλασσα και που σχηματίζουν θαλάσσια τείχη. Θα 

δούμε φώκιες, θαλάσσιους ελέφαντες και ίσως 

φάλαινες στο ταξίδι τους προς τον Ισημερινό για 

ζευγάρωμα. Είναι μια θαλάσσια διαδρομή πολύ πυκνή 

σε τοπία και εμπειρίες που όμοιά της δεν υπάρχει στον 

πλανήτη! Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Άνκορατζ 

για δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

15η ημέρα: Άνκορατζ – Τζούνο (πτήση) 

Η πρωτεύουσα της Αλάσκας βρίσκεται σε μια περιοχή 

με πολύ ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Αποκλεισμένη από 

τους ορεινούς όγκους του παγετώνα Μέντεχολ και του 

όρους Τζούνο, η ομώνυμη μικρή πόλη βρίσκεται σε μια 

στενή λωρίδα γης και επικοινωνεί με τον υπόλοιπο 

κόσμο μόνο με πλοία και αεροπλάνα. Έχει αυτοκίνητα, 

αλλά οι δρόμοι της δεν οδηγούν πουθενά, μόνο στο 

λιμάνι και το αεροδρόμιο. Πήρε το όνομά της από τον 

χρυσοθήρα Τζόε Τζούνο και αποτελεί το διοικητικό 

κέντρο της πολιτείας από το 1900. Η πτήση μας από το 

Άνκορατζ είναι σύντομη και φτάνοντας θα 

μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος 

για να απολαύσετε την υπέροχη αυτή πόλη. Όσοι δεν 

χόρτασαν τη θέα από ψηλά,υπάρχει χρόνος για να 

επισκεφθούν τον παγετώνα με δικινητήριο υδροπλάνο 

(προαιρετικό: $270) από το λιμάνι, που είναι πολύ κοντά 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 
16η ημέρα: Τζούνο (Παρατήρηση φαλαινών) 

Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην περιοχή. θα 

δούμε το μουσείο της πόλης, το τοπικό εκκολαπτήριο 

σολομών, το παρατηρητήριο του παγετώνα Μέντενχολ 



 

 

αλλά θα απολαύσουμε και κρουαζιέρα παρατήρησης  

 

φαλαινών στον κόλπο Auke, με αφετηρία μας πάντα το 

Τζούνο. Ρυθμίστε φωτογραφικές μηχανές, φορτίστε 

μπαταρίες και ετοιμαστείτε να απαθανατίσετε εικόνες 

που ίσως μετά τις βλέπετε και δεν τις πιστεύετε! Καθώς οι 

συνοδοί μας θα μας «βομβαρδίζουν» με ένα σωρό 

πληροφορίεςγια την άγρια ζωή αυτών των νερών, θα 

απολαμβάνουμε μία σπάνια εμπειρία αλλά και ένα 

πεντανόστιμο σνακ σολομού που συμπεριλαμβάνεται 

στην κρουαζιέρα μας. Με το τέλος της κρουαζιέρας, 

επιστρέφουμε στο Τζούνο, όπου για το βράδυ σας 

έχουμε ετοιμάσει αποχαιρετιστήριο δείπνο-

έκπληξη!Διανυκτέρευση. 

 
17η ημέρα: Τζούνο – Πτήση για Σίτκα (καταφύγιο 

αρκούδας) 

Το πρωί μεταβαίνουμε με πτήση στο νησί Μπαρανόφ, το  

κέντρο της παλιάς ρωσικής Αλάσκας, για να φτάσουμε 

στη Σίτκα, η οποία προσεγγίζεται μόνο από αέρος ή 

θαλάσσης. Για τους Ινδιάνους Τλίνγκιτ το νησί ήταν ένας 

εμπορικός σταθμός. Για τους Ρώσους η βάση 

επιχειρήσεων προς τις Αλεούτιες Νήσους, αλλά και 

προπύργιο της Ορθοδοξίας και προσηλυτισμού των 

τοπικών φυλών, όπως μαρτυρά ο μεγάλος ναός του 

Αγίου Μιχαήλ. Για τους δε Αμερικανούς ήταν  κέντρο 

εμπορίου και ναυσιπλοΐας, ενώ τώρα αποτελεί πλέον 

έναν ιστορικό τουριστικό προορισμό. 

Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε μια γεύση από την άγρια ζωή 

των νησιών του εσωτερικού διαύλου. Θα επισκεφθούμε 

το καταφύγιο αρκούδας Fortress of the Bear, το 

καταφύγιο και νοσοκομείο αρπακτικών πτηνών Alaska 

Raptor Center. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Στη συνέχεια μαζί με τον αρχηγό μας θα δούμε το 

Μουσείο Πολιτισμού των Ινδιάνων Τλίνγκιτ και θα κάνουμε 

βόλτα στο δάσος με τα τοτέμ τους. Πέρα από γλυπτά το 

πόσημα, τα τοτέμ αποτελούν και μνημεία Ιστορίας, μια και 

μέσα από τον συμβολικό διάκοσμό τους καταγράφουν 

τα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή. Το απόγευμα 

θα είναι ελεύθερο στην πόλη. Διανυκτέρευση στηΣίτκα. 

 
18η ημέρα: Σίτκα – Σηάτλ (πτήση) 

Μεταφορά στο πολύ κοντινό αεροδρόμιο και πτήση για 

το Σηάτλ. Από τις πιο βροχερές πόλεις του αμερικανικού 

Βορρά, αλλά και από τις πιο προοδευτικές. Είναι η 

γενέτειρα του Τζίμι Χέντριξ και η πόλη στην οποία 

ξεκίνησαν τα σχήματα των Nirvana, Pearl Jam, 

Soundgarden, Alice in Chains, Foo Fighters, καθώς και το  

 



 

 

εναλλακτικό ροκ κίνημα του Grunge. Είναι η πατρίδα των  

εταιρειών Boeing, Microsoft, και Amazon, η έδρα της 

βιομηχανίας λογισμικού των ΗΠΑ και, παραδοσιακά, της 

ναυπηγικής και της υλοτομίας. Επίσης είναι η περιοχή 

συγκέντρωσης των Ινδιάνων Duwamish και Suquamish, 

που έδωσαν το όνομά τους στην πόλη μέσω του 

αρχηγού τους,Si’ahl. Το Σηάτλ είναι χτισμένο πάνω στον 

ισθμό της λιμνοθάλασσας του Πάτζετ Σάουντ και της 

λίμνης Ουάσινγκτον και αποτελεί το λιμάνι εκκίνησης των 

κρουαζιερόπλοιων για την εξερεύνηση της Αλάσκας. 

Μετά την πρωινή άφιξή μας θα έχουμε μια πρώτη 

ξενάγηση στην πόλη. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον χώρο της 

Παγκόσμιας Έκθεσης του 1962, με τον πύργο Νιντλ, 

σήμα-κατατεθέν και σύμβολο της πόλης. Στη συνέχεια 

θα περάσουμε στην ακτή και θα δούμε τα παραλιακά 

μαγαζιά, το λούνα παρκ και το λιμάνι. Αμέσως μετά θα 

μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το 

απόγευμα, όποιος επιθυμεί, θα κάνουμε μαζί με τον 

αρχηγό μια περιπατητική βόλτα, θα μπούμε σε εναέριο 

σιδηρόδρομο, θα εξερευνήσουμε την πόλη και θα 

καταλήξουμε στην ιστορική συνοικία Παϊονίρ, με τα 

παραδοσιακά κτίρια από τούβλο, τους χώρους τέχνης 

και τα διάσημα bars. Εμείς, ωστόσο, δεν θα μείνουμε 

«άγρυπνοι στο Σηάτλ», κατά τη γνωστή αμερικανική 

ταινία, αλλά θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, όπου 

και θα διανυκτερεύσουμε. 

 
19ή ημέρα: Σηάτλ – Πτήση σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Χρόνος ελεύθερος πριν από τη μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 
20η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα 

είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την 

εκάστοτε αναχώρηση. 



 

 

 



 

 

 



 

 

Το Versus αναλαμβάνει την έκδοση ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ) για λογαριασμό των πελατών 

του.Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη – εκτός από την προσκόμιση του διαβατηρίου σας – και η 

συμπλήρωση του ειδικού εντύπου μας με τα στοιχεία που απαιτούνται και που ζητά η Αμερικανική 

Υπηρεσία Μετανάστευσης. 

** 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, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΔΩΡΕΑΝ 

Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος 

προγράμματος 

 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

Από Αθήνα 

 

 

 

 

Από Θεσσαλονίκη* 

 

 

Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 20.06 

€ 7.300 

€ 7.480 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 8.600 

με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:14.08 

€ 6.990 

€ 7.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 8.290 

με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 2.300 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη 

-Αθήνα–Θεσσαλονίκηστοοποίοκαιοφείλεταιη διαφοράστηντιμή.Εφόσονεπιθυμείτε μπορείτε νααποφύγετέ 

το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σαςμέσα.Απαιτείται 1 διανυκτερεύση στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις απόΛάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι ώρες του 

οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις 

πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα 

δείτε τις προνομιακές τιμές του «StopoverAthens»από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Αεροπορικάεισιτήριαοικονομικήςθέσηςμεενδιάμεσοσταθμό 

➢ Επιλεγμέναξενοδοχεία3*sup,4*και4*sup. 

➢ ΗμιδιατροφήστηνΑλάσκαεκτόςαπότηνπρώτηημέρα(άφιξηαργάτο 

βράδυ).ΗμιδιατροφήστονΚαναδάεκτόςαπότοΒανκούβερκαιτοΚάλγκαρυ. 

ΠεριλαμβάνεταιέναδείπνομετηνκρουαζιέραστοΒανκούβερ. 

➢ ΚρουαζιέραμεποταμόπλοιοστονποταμόΤσίναστοΦέρμπανκςκαι 

επίσκεψησεεκτροφείοσκυλιώνελκήθρου! 

➢ ΟλοήμερηεκδρομήστονησίτηςΒικτόριααπότοΒανκούβερ(κόστος140- 

160$τοάτομο,πουπεριλαμβάνεταιστηντιμή) 

➢ Βόλτα-έκπληξημεθέματουςχρυσοθήρεςτου19ουαιώνακαιεπίσκεψηστο 

μεγάλοθεματικόπάρκοΑλάσκαλαντστοΦέρμπανκς. 

➢ ΔιαμονήστοΣηάτλ,μίαπανέμορφημεγαλούποληστιςΒΔΗΠΑπουείναι 

δύσκολοναεπισκεφθούμεαλλιώς. 

➢ Κρουαζιέραθέασηςτων26παγετώνωντουΠρινςΓουίλιαμΣάουντ! 

➢ Πλεύσηστοκαλύτεροκομμάτιτουεσωτερικούδιαύλουμεπαρατήρηση 

φαλαινώνμεαπλόυδροφωνικόσύστημαγιατουςπελάτεςμας! 

➢ ΠτήσηαπότηΣίτκαγιατοΣηάτλκαιόχιπλεύσηκαιδιαν/σειςσεπλοίατης γραμμής 

(φέρυ) μεσοπέλαγα, με τα οποία στην ουσία δεν βλέπεις τίποτα για ημέρες 

➢ Επίσκεψη στο καταφύγιο αρκούδας Fortress of the Bear, στο καταφύγιο και 

νοσοκομείοαρπακτικώνπτηνώνAlaskaRaptorCenter,στοΜουσείοΠολιτισμού 

τωνΙνδιάνωνΤλίνγκιτκαιστοδάσοςμετατοτέμτους. 

➢ ΣπάνιαδιαμονήστηΣίτκαμίαπόληπουπροσεγγίζεταιαπόθαλάσσηςκαι αέρος. 

➢ ΕίσοδοςκαιδιαδρομήστηγέφυραΚαπιλάνο,μιαμοναδικήεμπειρίαστο 

Βανκούβερ,γιαναπεράσουμετοκατάφυτοφαράγγιπάνωαπόταορμητικά 

νεράποταμούσεμεγάλούψος,όπωςμόνοσεταινίεςτοέχουμεδει. 

➢ Δύοαπόταγεύματαθαείναιμειδιαίτερεςγεύσεις-έκπληξη! 

➢ ΣτονΚαναδά,εξερεύνησητουπαγετώναΑθαμπάσκαμεειδικάοχήματα. 

➢ ΚρουαζιέραμεδείπνοστονκόλποτουΒανκούβερ. 

➢ ΚρουαζιέραμεπλοιάριοστηλίμνηΜαϊνγουάνκα,στοΕθνικόΠάρκο 

Παγετώνων, στοΜπανφ. 

➢ Τελεφερίκ στοΜπανφ 

➢ Μετακινήσεις, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα,μεπολυτελήκλιματιζόμεναπούλμαν 

➢ Έλληνας έμπειροςαρχηγός 

➢ ΕιδικήάδειαεισόδουΑμερικής(ESTA) 

➢ ΈκδοσητηςETAΚαναδά 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης 

➢ Δωρεάνταξιδιωτικόςοδηγός-βιβλίοσταελληνικάVersusTravel 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος 

καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει). 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

&επιπλέονπακέτοασφάλειας,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, 

δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και 

έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 

προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή 

περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 

κάλυψηκαιτουςόρουςτωνκαλύψεωνγιααποφυγήπαρεξηγήσεων:€1.050 

➢ Είσοδοι σεμουσεία 

 
 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 
Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολήτουδιαβατηρίουσαςστοe- 

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 έχετεe-mail, 

μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα 

γραφείαμας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e- 

mailκ.λπ.). 

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 τηςπροκαταβολής. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ VISA 
Οι ταξιδιώτες των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

απαλλαγής από VISA για τις ΗΠΑ, με 

την έκδοση της ESTA, δεν μπορούν 

πλέον να κάνουν χρήση της 

δυνατότητας αυτής εάν έχουν ταξιδέψει 

ή βρίσκονται στο Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, 

Σομαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεμένη στις ή 

μετά την 1η Μαρτίου 2011 . 

Τα άτομα που δεν μπορούν πλέον να 

ταξιδέψουν με ESTA μπορούν να 

κάνουν αίτηση για μη-μεταναστευτική 

βίζα σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή 

Προξενείο των Η.Π.Α. 

Ενημερώστε το Versus εάν υπάρχει 

σφραγίδα των χωρών αυτών στο 

τρέχον διαβατήριο σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλώ επικοινωνήστε με τους 

πωλητές, στο γραφείο μας. 



 

 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας 

Η κράτησή σας πραγματοποιείταιείτε ηλεκτρονικά στο 

www.versustravel.eu,είτε στα γραφεία μαςτηλεφωνικά 

ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη στοιχεία σας 

(διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.λπ.). 

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί 

μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε μικρά ή 

μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έχουμε εδώ και 

χρόνια συλλέξει. 

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρουσία 

στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτάδεν 

είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η 

ασφάλεια της προκαταβολής που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. 

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για την 

αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδίατου. 

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας,καθώς και των 

εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση της 

προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση 

συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για τοσυγκεκριμένο 

ταξίδι ορίζεται στα1.300€. 

 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσηςτοονοματεπώνυμοενόςαπόταάτομαπου 

ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη δική 

σαςκράτηση. 

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας 

με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση 

χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η 

χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ. 

 

ΑΤΟΚΕΣΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδιακόστους 

άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. 

Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12 

άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον 

ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές κάρτες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων και 

ελέγχετε με την 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 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν 

από την κατάθεση της 

προκαταβολήςσας, με σκοπό να 

καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας 

στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε 

ταλαιπωρίαςσας, παρακαλούμε 

ελέγχετε τοημερήσιο πιστωτικό 

όριοσυναλλαγών των πιστωτικών 

καιχρεωστικών καρτών σας, 

πρινπροβείτε στην όποια συναλλαγή 

με τοVersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς στην 

ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει 

τηνέκδοσημιαςσειράςποιοτικώνταξιδιωτικώνβιβλίων-οδηγών(προϊόντηςμεγάληςμας 

ταξιδιωτικήςεμπειρίας),πουπροσφέρονταιδωρεάνστουςταξιδιώτεςτηςκάθεεκδρομής. 



 

 

 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες. 

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει 

εισαγάγει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές 

από αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Πάντα υπό την προστασία μας 

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν γιατους 

ταξιδιώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά. 

Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν. 

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus 

πουεδώκαιπερίπουμίαδεκαετίααποτελείτοταξιδιωτικόστέκιτης Αθήνας(Καραγεώργη 

Σερβίας 4, Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάνσυμμετοχή. 

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού 

ενδιαφέροντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός 

προορισμού με εμπορικό σκοπό. 

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική 

σκηνή της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για 

τουςταξιδιώτες και κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα 

lounge barαεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει(απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες 

στο versustravel.eu. 
Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, 

που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του 

Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση- 

παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχέςυγείας 

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

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση 

που δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της 

ασφάλειας αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. 

 

 

 



 

 

Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

• Άτοκεςδόσεις 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18). 

• Versus gifts και απασχόληση στοαεροπλάνο 

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας,γιαναπερνάειευχάρισταηώρασαςκατάτηδιάρκειατηςπτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδιασας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον 

αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος 

Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις 

συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. 

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσήσας 

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και 

συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό 

φυλλάδιο που 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; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες 

εταιρείες και πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και 

εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο 

Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη 

των φίλων του το Versus Travel έχει τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετενα 

βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές 

σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και απλώς ετοιμάστεβαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που 

μαζί με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν 

θέλετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από 

αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο 

εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση 

προορισμών 

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, 

για να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο 

πνεύμα των περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, 

 



 

 

δίνοντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε 

στο να χαράσσουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους 

σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, 

διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, 

μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. 

Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω 

από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε μόνο στο 

Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις 

αναγκαστικές ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται 

φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και 

πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας. 

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές 

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. 

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, 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 Ελλάδα και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. 

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 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι 

απρόβλεπτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι 

ταξιδιώτες νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν 

είναι στημένο, ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή 

κατάθεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής 

αγοράς, είναι δίπλα σας, με έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας. 

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, 

 



 

 

την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, 

στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και 

από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της 

Ινδίας, του Βιετνάμ κ.ά. 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο 

Ίντερνετ για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο. 

➢ Εξειδικευμένατμήματα 

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα 

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικέςπεριοχές), 

• γιαταξίδιαστηΜεσόγειοκαιτηΜέσηΑνατολή:τοιδιαίτεροτμήμαMediterraneoPlus, 

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στηχώρα 

μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη τηςαγοράς, 

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring theWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμαVersus 

Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive, 

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά καιπεριπέτειας. 

 
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. 

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! 


