
 

  

Κρουαζιέρα στα φιόρδ του Εθνικού Πάρκο Κενάι και στον κόλπο 

Κάτσεμακ – Παρατήρηση φαλαινών και άγριας ζωής  

Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στο Φέρμπανκς 

 

 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 08.08, 13.08            14 ημέρες 

Η Αλάσκα απ’ άκρη σ’ άκρη 

Εξερεύνηση της Άγριας Ζωής 

Ένα πλήρες οδοιπορικό στην Αλάσκα απ’ άκρη σ’ άκρη 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
 

Ένα διαφορετικό ταξίδι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φυσικά από το 

Versus Travel! Χτενίζουμε τα εθνικά προστατευόμενα πάρκα, τα ποτάμια, τις θάλασσες της 

Αλάσκας και εξερευνούμε την πραγματική άγρια ζωή αυτής της τόσο ιδιαίτερης γωνιάς του 

πλανήτη με πολύ ακριβές δραστηριότητες και εκδρομές που περιλαμβάνονται στην τιμή.  

 

Ειδικότερα: 

 

• Αποκλειστική για πρώτη φορά στην Ελλάδα διανυκτέρευση στις πόλεις Σιούαρντ και 

Χόμερ στη σπάνια χερσόνησο Κενάι απ’ όπου εξορμούμε στα μαγευτικά Φιόρδ του 

Κενάι 

• 14ήμερη διάρκεια με 12 διανυκτερεύσεις που κατανέμονται ως εξής: Άνκορατζ 4 

(συνολικά), Σιούαρντ 1, Χόμερ 3, Φέρμπανκς 1, Τζούνο 2, Σίτκα 1. 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 3* (εκτός μεγαλουπόλεων) με πρωινό. 

• Εξερεύνηση ολόκληρης της Αλάσκας με κάθε λεπτομέρεια. Φτάνουμε στο πιο σπάνιο 

τμήμα νότια του Άνκορατζ μέχρι το Φέρμπανκς. 

• Κρουαζιέρα στα φιόρδ στο Εθνικό Πάρκο Φιόρδ Κενάι για παρατήρηση παγετώνων και 

απίστευτα πλούσιας άγριας ζωής, με φάλαινες, φώκιες και θαλάσσιους λέοντες.   

• Γεύμα εν πλω στην κρουαζιέρα στα φιόρδ του Κενάι.  

• Κρουαζιέρα στον Κόλπο Κάτσεμακ και διάσχιση του περίφημο Διαύλου Έλντρεντ, όπου 

ίσως έχουμε την τύχη να δούμε ακόμη και τον διάσημο φαλακρό αετό! 

• Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον ποταμό Τσίνα, στο Φέρμπανκς. 

• Κρουαζιέρα θέασης των 26 Παγετώνων του Πρινς Γουίλιαμ, από το Γουίτιερ, στο 

Άνκορατζ, μια διαδρομή τόσο «πυκνή» σε τοπία και εμπειρίες όσο καμία άλλη! 

• Γεύμα στην Κρουαζιέρα θέασης των 26 Παγετώνων. 

• Επίσκεψη στο παρατηρητήριο του εκπληκτικού παγετώνα Μέντενχολ, στην Τζούνο, με 

το δάσος των 2.350 ετών! 

• Επίσκεψη σε τοπικό εκκολαπτήριο σολομών στην Τζούνο, όπου θα ψήσουμε και θα 

δοκιμάσουμε σολομό, το είδος διατροφής και συντήρησης των κατοίκων για αιώνες. 

• Κρουαζιέρα παρατήρησης φαλαινών στον κόλπο Αουκέ, στην Τζούνο, όπου όχι μόνο 

θα δούμε τις φάλαινες και το ιδιότυπο κυνήγι της τροφής τους αλλά και θα 

«ακούσουμε» το κάλεσμά τους με ειδικό υδροφωνικό σύστημα! 

• Σπάνια διαμονή στη Σίτκα μία πόλη που προσεγγίζεται μόνο από θαλάσσης και αέρος 

• Επίσκεψη στο Καταφύγιο Αρκούδας, στο Καταφύγιο/Νοσοκομείο Αρπακτικών Πτηνών, 

στο Μουσείο Πολιτισμού των Ινδιάνων Τλίνγκιτ και στο δάσος με τα τοτέμ τους στο 

Εθνικό Πάρκο Τόνγκας 

• Διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο Seward Highway, που έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, με αλλεπάλληλους κολπίσκους, παγετώνες και αλπικές κοιλάδες.  

• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός εξειδικευμένος στην Αλάσκα 

• Δυνατότητα εκδρομής με ειδικό αεροσκάφος στο διάσημο Πάρκο Κατμάι για την 

παρακολούθηση της σπάνιας αρκούδας γκρίζλι, στην ηφαιστειακή Κοιλάδα των 10.000 

Καπνών, με εξειδικευμένους οδηγούς της άγριας ζωής (από το Χόμερ) 

• Δυνατότητα εξόρμησης με καγιάκ στον Κόλπο Κάτσεμακ, από το Χόμερ.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

σχιστά μάτια, και μετακινήσεις μόνο με έλκηθρα 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 αμνηστία. Και παρά την αραιοκατοίκηση, έχει ένα 

μωσαϊκό 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. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Το Versus Travel σε αυτό το απ’ άκρη σ’ άκρη ταξίδι στην εξερεύνηση της άγριας ζωής 

της Αλάσκα, παραμένει πιστό στις αρχές του και σας παρουσιάζει ένα αποκλειστικό 

πρόγραμμα απόλυτης εξερεύνησης, στο οποίο τα πάντα περιλαμβάνονται στην τιμή. 

Δίνει όμως και τη δυνατότητα μίας προαιρετικής αεροπορικής εκδρομής στο απίθανο 

ηφαιστειακό Εθνικό Πάρκο Κατμάι (Κοιλάδα των 10.000 Καπνών) για την παρατήρηση 

της σπάνιας αρκούδας Γκρίζλι. Επίσης επιλέγει διανυκτερεύσεις στο πιο απομακρυσμένο 

κομμάτι της Αλάσκας μετά το Άνκορατζ, στο εκπληκτικό Φέρμπανκς, και αποκλειστικά για 

πρώτη φορά στην ελληνική αγορά καλύπτει ολόκληρη τη χερσόνησο Κενάι, με 

διανυκτερεύσεις στις πόλεις Σιούαρντ και Χόμερ, για εύκολη εξόρμηση στα εκπληκτικά 

Φιόρδ του Κενάι.  

Και φυσικά, αυτό το μοναδικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εντός της τιμής εσωτερικές 

πτήσεις από πόλη σε πόλη (όπως σας έχει συνηθίσει το Versus), για να μην σπαταλάμε 

χρόνο και ενέργεια σε ατελείωτες οδικές διαδρομές. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και εμείς 

προτιμάμε να τον επενδύουμε σε περιηγήσεις και εξερεύνηση της ανεξάντλητης φύσης 

και της άγριας ζωής της Αλάσκα. Τέλος σε αυτό το άρτια δομημένο πρόγραμμα του 

Versus απολαμβάνουμε πολλές εξερευνητικές κρουαζιέρες για παρατήρηση παγετώνων 

και φαλαινών, καθώς και καγιάκ αλλά και κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο. Πάντα συνοδεία 

πολύ εξειδικευμένου στην Αλάσκα Έλληνα αρχηγού και με έξτρα ξεναγήσεις όπου αυτό 

χρειάζεται.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσκεψη στο Καταφύγιο Αρκούδας, στο Καταφύγιο/Νοσοκομείο Αρπακτικών 

Πτηνών, στο Μουσείο Πολιτισμού των Ινδιάνων Τλίνγκιτ και στο δάσος με τα τοτέμ τους 

στο Εθνικό Πάρκο Τόνγκας 

 Ξενάγηση στο απίθανο Εθνικό Πάρκο Κενάι και παρατήρηση φαλαινών στα Φιόρδ του 

Κενάι 

 Διάσχιση του Διαύλου Έλντρεντ στον κόλπο Κάτσεμακ. 

 Παρατήρηση του εκπληκτικού παγετώνα Μέντενχολ, στη Τζουνό, με το δάσος των 

2.350 ετών! 

 Κρουαζιέρα παρατήρησης φαλαινών στην Τζούνο 

 Παρατήρηση της άγριας ζωής στον κόλπο Κατσεμάκ 

 Κρουαζιέρα θέασης των 26 παγετώνων του Πρινς Γουίλιαμ! 

 Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον ποταμό Τσίνα, στο Φέρμπανκς 

 Επίσκεψη σε εκκολαπτήριο σολομών στην Τζούνο 

 Διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο Seward Highway, που έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους με αλλεπάλληλους κολπίσκους, παγετώνες και αλπικές κοιλάδες.  

 Δυνατότητα επίσκεψης (με ειδικό αεροσκάφος) στο διάσημο Πάρκο Κατμάι για την 

παρακολούθηση της σπάνιας αρκούδας γκρίζλι, στην ηφαιστειακή Κοιλάδα των 

10.000 Καπνών, με εξειδικευμένους οδηγούς της άγριας ζωής (από τη Χόμερ) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Το ταξίδι μας αρχίζει από το Άνκορατζ, τον μεγαλύτερο κόμβο στην Αλάσκα, από όπου θα 

φτάσουμε στο Σιούαρντ και μέσω του αυτοκινητόδρομου Seward Highway να έρθουμε 

στην πόλη Χόμερ. Η κρουαζιέρα στα φιόρδ του Εθνικού Πάρκου Κενάι, με παρατήρηση της 

άγριας ζωής και των εκπληκτικών τοπίων είναι από τα highlights του ταξιδιού μας. Μέσω 

Άνκορατζ πετάμε στη συνέχεια για το Φέρμπανκς, ακολουθώντας τα μονοπάτια των 

χρυσοθήρων του (προ)περασμένου αιώνα, πριν επιστρέψουμε στο Άνκορατζ για να 

απολαύσουμε την κρουαζιέρα μας στους περίφημους 26 Παγετώνες. Επόμενος σταθμός 

μας η επίσημη πρωτεύουσα της Αλάσκα, η Τζούνο, από όπου θα προσεγγίσουμε τον 

παγετώνα Μέντενχολ ενώ μας περιμένει ακόμα μία κρουαζιέρα για να παρατηρήσουμε 

φάλαινες, σε ακόμα μία σπάνια εμπειρία στην άγρια ζωή της Αλάσκα! Ακολουθεί η Σίτκα, 

στο Εθνικό Πάρκο Τόνγκας και τον περίφημο Εσωτερικό Δίαυλο της Αλάσκας, όπου θα 

πάρουμε ακόμα μία γερή γεύση από την άγρια φύση της περιοχής, πριν επιστρέψουμε στο 

Άνκορατζ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1285 08/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:55 09:00 

LH 4350 08/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  – ΑΝΚΟΡΑΤΖ 14:05 13:35 

LH 4351 20/08/2022 ΑΝΚΟΡΑΤΖ  –  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 15:50 11:25 + 1 

LH 1282 21/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  – ΑΘΗΝΑ 13:45 17:30 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1285 13/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:55 09:00 

LH 4350 13/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  – ΑΝΚΟΡΑΤΖ 14:05 13:35 

LH 4351 25/08/2022 ΑΝΚΟΡΑΤΖ  –  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 17:15 12:50 + 1 

LH 1284 26/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05+ 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Άνκορατζ  

και τα χόμπι των κατοίκων του 

  

Το Άνκορατζ 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 Vitus Bering (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 James Cook 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 (Cook Inlet) 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.  

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 Vitus Bering (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 James Cook 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 (Cook Inlet) 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 Φέρμπανκς.  

 

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 Prudhoe Bay, στον 

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

1270 χιλιόμετρα από το Prudhoe Bay 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. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Πάρκο Κατμάι, στη 

νοτιοδυτική Αλάσκα, είναι ένα από τα 

ελάχιστα μέρη όπου μπορεί κανείς με 

ασφάλεια να πλησιάσει τόσο κοντά σε 

μια αρκούδα την ώρα που εκείνη 

κυνηγάει την τροφή της ή φροντίζει τα 

μικρά της. Περίπου 2.200 αρκούδες 

ζουν στο Κατμάι, γεγονός που 

προσελκύει όχι μόνο τουρίστες αλλά 

και τους επιστήμονες, που δεν χάνουν 

την ευκαιρία να μελετήσουν τις 

αρκούδες στο φυσικό τους 

περιβάλλον, ειδικά την καλοκαιρινή 

περίοδο όταν έρχονται στα ποτάμια να 

κυνηγήσουν σολομούς, την 

αγαπημένη τους τροφή.  

Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να 

πετάξουμε πάνω από το Κατμάι, 

προσεγγίζοντας σε επιλεγμένα σημεία 

όπου οι αρκούδες γνωρίζουν πως 

αποτελούν περάσματα των σολομών, 

και τους… στήνουν καρτέρι! Μην 

εκπλαγείτε αν δείτε δίπλα σας 

φωτογράφους παγκόσμιας κλάσης να 

στήνουν προσεκτικά το τρίποδό τους 

και να προσπαθούν να αποτυπώσουν 

για πάντα αυτές τις στιγμές: μία 

αρκούδα γκρίζλι να κυνηγά την τροφή 

της είναι όνειρο ζωής για τους 

κορυφαίους φωτογράφους του 

κόσμου! 

Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, 

περιμένοντας τη στιγμή που η γκρίζλι 

θα εντοπίσει το θήραμά της και θα το 

«οδηγήσει» επάνω της: η άγρια φύση 

της Αλάσκα στα καλύτερά της!  

Η προαιρετική εκδρομή στο Πάρκο 

Κετμάι πραγματοποιείται αυθημερόν 

από το Χόμερ.  

 

Αναζητώντας τις αρκούδες γκρίζλι  

στο Πάρκο Κατμάι 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καφέ αρκούδα της Αλάσκας είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα θηλαστικά που συναντάμε στη βόρεια 

Αμερική καθώς το βάρος της μπορεί να φτάσει τα 560 κιλά. 

Στην πλειονότητά τους κατοικούν στις νότιες ακτές της 

πολιτείας, καθώς εκτός των άλλων εκεί βρίσκουν και 

μεγάλες ποσότητες σολομού, που αποτελεί κεφαλαιώδες 

μέρος της διατροφής τους. Αν και συγγενικό είδος με την 

ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα, η αντίστοιχη της Αλάσκας 

θεωρείται ξεχωριστό υποείδος. Συνήθως φτάνει τα 2,4 

μέτρα σε ύψος, αν και έχουν σημειωθεί περιπτώσεις 

αρσενικών που ξεπερνούν τα 3 μέτρα! 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η αρκούδα με το μεγαλύτερο 

βάρος που έχει καταγραφεί ζυγίστηκε στα 771 κιλά. 

Ζυγίστηκε όμως αφού είχε ξυπνήσει από τη χειμερία νάρκη, 

γεγονός που σημαίνει πως στο τέλος του καλοκαιριού θα 

έπρεπε να ζυγίζει περίπου 839 κιλά! 

Καφέ αρκούδα (Γκρίζλι) 

Ένα από τα μεγαλύτερα είδη φάλαινας που συναντάμε στην 

Αλάσκα είναι η λεγόμενη Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera 

novaeangliae), ένα κητώδες θηλαστικό μεγάλου μεγάθους, 

που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 14 μέτρα σε 

μήκος. Το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα και το υπόλευκο 

κάτω μέρος της κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμη. Ένα 

χαρακτηριστικό είδος φάλαινας της Αλάσκα είναι και η 

Μπελούγκα (Delphinapterus leucas), ένα αρκτικό/υπο-

αρκτικό είδος κητοειδών, που φτάνει τα 5,5 μέτρα σε μήκος 

και βάρος έως 1.600 κιλά. 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η μπελούγκα δεν έχει ραχιαίο 

πτερύγιο, γεγονός που προέρχεται από την προσαρμογή 

στη ζωή κάτω από τους πάγους, πιθανόν ως ένας τρόπος 

διατήρησης της θερμοκρασίας. 

 

Φάλαινα 

αναγνωρίσιμος από το χαρακτηριστικό λευκό κεφάλι, ο 

φαλακρός αετός της Αλάσκα είναι από τους πιο 

εμβληματικούς εκπροσώπους της άγριας ζωής στη βόρεια 

Αμερική. Είναι το μεγαλύτερο θηρευτικό πουλί της περιοχής, 

με άνοιγμα φτερών που πλησιάζει τα 2,3 μέτρα και βάρος 

που κυμαίνεται από 3,5 έως 6,5 κιλά. Είναι ενδημικό είδος της 

Βόρειας Αμερικής (ζει μόνο εδώ), με το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού τους (περίπου 30.000) να ζουν στην 

Αλάσκα. Αν κάτι σας θυμίζει, ναι, είναι ένα από τα σύμβολα 

των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Οι πρώτοι άποικοι της βόρειας 

Αμερικής που παρατήρησαν το πουλί, το ονόμασαν 

«balled» που την εποχή εκείνη σήμαινε όχι φαλακρός αλλά 

«λευκός»! 

Φαλακρός Αετός 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – πτήση 

για Άνκορατζ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω 

ενδιάμεσων σταθμών, για την Αλάσκα, το «τελευταίο 

σύνορο» (Last Frontier) όπως αποκαλείται συχνά. 

Φτάνουμε στο Άνκορατζ, την «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. Είναι η 

μεγαλύτερη και πιο πολυπληθής πόλη της Αλάσκα, 

πριν κάποια χρόνια μάλιστα είχε τεθεί ως σκέψη η 

μεταφορά της πρωτεύουσας της μεγαλύτερης 

πολιτείας των ΗΠΑ στο Άνκορατζ (από το Τζούνο), 

χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Άνκορατζ – Σιούαρντ 

Πρωινό και πρώτη γνωριμία με το Άνκορατζ σε 

χαλαρούς ρυθμούς, απολαμβάνοντας τη βόλτα με 

τον αρχηγό μας. Στη συνέχεια της ημέρας 

αναχωρούμε οδικώς με τελικό μας προορισμό 

σήμερα το Σιούαρντ, περίπου 200 χλμ. νότια του 

Άνκορατζ. Ακολουθούμε τον Seward Highway, ένας 

αυτοκινητόδρομο που ενώνει το Άνκορατζ με το 

Σιούαρντ, και όχι άδικα έχει χαρακτηριστεί ως 

διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς 

βλέπουμε αλλεπάλληλους κολπίσκους, παγετώνες 

και αλπικές κοιλάδες. Στα πρώτα 70 περίπου 

χιλιόμετρα κινούμαστε σχεδόν κατά μήκος του 

θαλάσσιου περάσματος Τούρναγκαϊν (Turnagain), 

μία θαλάσσια έκταση που μεταβάλλεται διαρκώς σε 

έκταση και πυκνότητα, λόγω της παλίρροιας.  

Περνάμε από μία πόλη-φάντασμα, το Πόρτατζ, που 

εγκαταλείφθηκε πριν κάποιες δεκαετίες λόγω ακριβώς 

της παλίρροιας (απότοκο του σεισμού του 1964) που 

πλημμύρισε την πόλη. Από εδώ φαίνονται μάλιστα και 

οι παρυφές του ομώνυμου παγετώνα. Η διαδρομή 

μας καταλήγει στο Σιούαρντ, μία παραθαλάσσια 

κωμόπολη περίπου 3.000 κατοίκων με το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό πως είναι «αυτοδιαχειριζόμενη», 

υπάγεται δηλαδή σε ένα ξεχωριστό νομικό καθεστώς 

διατηρώντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μία διοικητική 

σχέση παρόμοια με αυτή της Γροιλανδίας ή των 

Άνκορατζ 

Σιούαρντ 
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Νήσων Φερόε με τη Δανία. Άφιξη, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Σιούαρντ – κρουαζιέρα στα φιόρδ 

(παρατήρηση παγετώνων και άγριας ζωής, γεύμα εν 

πλω) – Χόμερ  

Πρωινό στο Σιούαρντ και στη συνέχεια 

μεταφερόμαστε στο λιμάνι για να ξεκινήσουμε την… 

πραγματική εξερεύνηση της άγριας ζωής της 

Αλάσκα! Επιβιβαζόμαστε λοιπόν στο πλοίο για μία 

από τις πιο δημοφιλείς κρουαζιέρες παγετώνων και 

άγριας ζωής της Αλάσκας: Θα πλεύσουμε στο 

Εθνικό Πάρκο των Φιόρδ του Κενάι για μια διαδρομή 

περίπου 160 χιλιομέτρων απίστευτης θέας, όπου θα 

δούμε από κοντά τον παγετώνα Χόλγκεϊτ, ενώ στα 

νησιά Τσίσγουελ οι φωτογραφικές μηχανές θα 

πάρουν φωτιά: φώκιες, φάλαινες, θαλάσσιοι 

λέοντες, ενυδρίδες, πανέμορφοι θαλάσσιοι 

παπαγάλοι και γενικά όλη η άγρια φύση και ζωή που 

ευδοκιμεί και αναπαράγεται στα παράκτια δάση της 

Αλάσκα ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Το έμπειρο 

πλήρωμα θα μας δίνει πληροφορίες για όλα αυτά 

κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας ενώ το εν πλω 

γεύμα θα ολοκληρώσει μια αληθινά απίστευτη 

εμπειρία!   

Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα μεταφερθούμε με 

πολυτελές πούλμαν στη Χόμερ την Παγκόσμια 

Πρωτεύουσα Αλιείας Καλκανιού, μια πόλη στη 

χερσόνησο Κενάι που ονομάζεται και Τέρμα του 

Δρόμου! Η Χόμερ στηρίζει την οικονομία της στην 

αλιεία παράλληλα ωστόσο μαγνητίζει και πολλούς 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι οπαδοί 

του ψαρέματος και θέλουν να δοκιμάσουν τη 

δραστηριότητα αυτή στα πεντακάθαρα, παγωμένα 

νερά του Βόρειου Πόλου. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στη Χόμερ. 

 

4η ημέρα: Χόμερ – Σελντόβια – Χόμερ (κρουαζιέρα 

στον κόλπο Κάτσεμακ, διάσχιση Διαύλου Έλντρεντ) 

Η ημέρα μας σήμερα αφιερωμένη στην… θάλασσα! 

Επιβιβαζόμαστε λοιπόν με πλοιάριο με το οποίο θα 

πλεύσουμε στον κόλπο Κάτσεμακ (Kachemak) και 

θα διασχίσουμε τον περίφημο Δίαυλο Έλντρεντ.  

Η πρώτη μας στάση είναι στο νησί Γκαλ (Gull) με το 

καταφύγιο πουλιών: δεκάδες είδη πουλιών βρίσκουν 

το ιδανικό καταφύγιο σε έναν τέτοιο παράδεισο, και 

εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε 

πολλά από αυτά, ανάμεσά τους, αν είμαστε τυχεροί, 

και τον φαλακρό αετό!  

Συνεχίζουμε για το τόσο γραφικό πέρασμα που ο 

κόσμος γνωρίζει ως Δίαυλος Έλντρεντ, ένα σχετικά 

Κενάι 

Σιούαρντ 

Κενάι 

Κενάι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα σε δύο φιορδ και 

το νησί Γιούκον, που θα μας κατευθύνει μέχρι το 

λιμανάκι της Σελντόβια, όπου κάνουμε και την 

επόμενη στάση μας. Εδώ θα έχουμε αρκετό χρόνο 

για φαγητό και ξεμούδιασμα, πριν πάρουμε τον ίδιο 

(θαλάσσιο) δρόμο της επιστροφής. Η Σελντόβια είναι 

ένα μικρό, γραφικό και ήσυχο ψαροχώρι με 

λιγότερους από 300 μόνιμους κατοίκους. Οι ντόπιοι 

συνηθίζουν να λένε αστειευόμενοι πως «οι τουρίστες 

έρχονται εδώ για ό,τι δεν υπάρχει: δεν υπάρχουν 

πολυκαταστήματα, κίνηση στους δρόμους, πλήθη – 

μονάχα ησυχία και γαλήνη». 

Επιστρέφουμε στο Χόμερ από την εξωτερική πλευρά 

του Διαύλου Έλντρεντ, όπου αν η τύχη μας ευνοήσει 

ίσως δούμε ακόμα και φάλαινες, που συνηθίζουν να 

κολυμπούν σ’ αυτά τα νερά. Επιστροφή στο Χόμερ 

και διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Χόμερ – προαιρετική εξόρμηση με καγιάκ 

στο Ότερ Κόουβ / προαιρετική πτήση με ελικόπτερο 

στο Πάρκο Κατμάι αναζητώντας αρκούδες γκρίζλι  

Καθώς περιβάλλεται από ψηλές βουνοκορφές, 

καλοσχηματισμένα φιορδ αλλά και πλούσια άγρια 

ζωή, ο κόλπος Κάτσεμακ καθίσταται ιδανικός για 

θαλάσσιες εξορμήσεις. Ο κόλπος ανήκει στο 

ομώνυμο εθνικό πάρκο που είναι το πρώτο που 

ιδρύθηκε στην Αλάσκα και βρίσκεται στη χερσόνησο 

Κενάι. Περιλαμβάνει βουνά, παγετώνες, δάση και 

φυσικά ωκεανό. Μέσα στο πάρκο οι επισκέπτες 

μπορούν να ψαρέψουν, να κάνουν καγιάκ, 

πεζοπορία, κάμπινγκ και αθλήματα του βουνού. Ο 

κόλπος Κάτσεμακ είναι αυστηρά προστατευόμενη 

περιοχή, στην οποία ζουν ελεύθερα πολλά άγρια 

ζώα. Στα δάση θα δούμε άλκες, μαύρες αρκούδες και 

κογιότ. Λύκους και αγριοκάτσικα. Στη θάλασσα 

εμφανίζονται συχνά φώκιες, θαλάσσιοι ελέφαντες, 

φάλαινες, ενυδρίδες. Επίσης στην περιοχή του 

κόλπου ζει τεράστια ποικιλία άγριων πτηνών, όπως 

αετοί, γεράκια, θαλάσσιοι παπαγάλοι κ.α.   

Σήμερα λοιπόν παρέχεται (προαιρετικά) η δυνατότητα 

μία τέτοιας εξόρμησης με καγιάκ στον κόλπο, 

ξεκινώντας με πλοιάριο από το Χόμερ μέχρι το Ότερ 

Κόουβ, από όπου θα ξεκινήσουμε το καγιάκ, με τη 

συνοδεία έμπειρου τοπικού οδηγού που θα μας 

δώσει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι 

θα δούμε! 

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα να πετάξουμε 

με ειδικό αεροσκάφος αναζητώντας την γκρίζλι, την 

περίφημη καφέ αρκούδα που κατοικεί μόνο στη 

Βόρεια Αμερική! Με συνοδεία ειδικών οδηγών θα 

πετάξουμε πάνω από το Εθνικό Πάρκο Κατμάι και τη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμνη Κλαρκ, κατευθυνόμενοι σε ειδικές περιοχές και 

σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

γκρίζλις ώστε να τις δούμε να ψαρεύουν, να παίζουν 

με τα μικρά τους ή να ζευγαρώνουν! Θα μάθουμε 

πολλά για το πανέμορφο όσο και σπάνιο αυτό ζώο 

και να είστε σίγουροι πως (αν και οι καιρικές συνθήκες 

είναι ευνοϊκές) η φωτογραφική σας μηχανή θα… 

πάρει φωτιά! 

Επιστροφή στο Χόμερ και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Χόμερ – Άνκορατζ – πτήση για Φέρμπανκς 

Αφού πάρουμε πρωινό μεταβαίνουμε οδικώς στο 

ΆΝκορατζ, από όπου θα πετάξουμε για το 

Φέρμπανκς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Αλάσκας. Το Φέρμπανκς βρίσκεται πολύ βόρεια, που 

σημαίνει ότι το καλοκαίρι φαίνεται ο ήλιος του 

μεταμεσονυκτίου. Επίσης από τον Αύγουστο ως τον 

Απρίλιο φαίνεται και το Βόρειο Σέλας. Αυτά τα 

θαύματα της φύσης δίνουν στην πόλη τον 

χαρακτήρα της, μαζί με τις χειμερινές δραστηριότητες, 

τον ιστορικό πυρετό του χρυσού, την πολιτιστική 

κληρονομιά των ιθαγενών της Αλάσκας και την 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική της σκηνή.  

Άφιξη στη Φέρμπανκς, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Φέρμπανκς (κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο) 

– Άνκορατζ 

Σήμερα το Versus σας επιφυλάσσει μία εμπειρία που 

θα σας μείνει αξέχαστη! To Versus σάς προσφέρει μία 

απολαυστική εκπαιδευτική κρουαζιέρα με 

ποταμόπλοιο στα νερά του ποταμού Τσίνα που 

διασχίζει την πόλη και είναι ο εμπορικός και 

επικοινωνιακός δίαυλό της με τις γειτονικές περιοχές. 

Μέσα στο ποταμόπλοιο θα πληροφορηθούμε για τις 

συνήθειες και την καθημερινότητα των ανθρώπων 

του Βορρά, θα κάνουμε στάση σε μια 

αναπαράσταση οικισμού Ινδιάνων Αθαμπάσκα, θα 

δούμε ένα εκτροφείο σκυλιών ελκήθρου και θα 

μάθουμε πολλά τη μεγάλη σημασία του σολομού σε 

όλη την Αλάσκα.  

Μετά την επίσκεψή μας μεταβαίνουμε στο 

αεροδρόμιο του Φέρμπανκς, από όπου θα 

πετάξουμε για το Άνκορατζ. Άφιξη στη μεγαλύτερη 

πόλη της Αλάσκα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: Άνκορατζ (κρουαζιέρα στους 26 

Παγετώνες) 

Το Άνκορατζ είναι μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη, 

η πιο πυκνοκατοικημένη στην Αλάσκα. Εκεί ζει το 40% 

Φέρμπανκς 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του πληθυσμού ολόκληρης της πολιτείας. Έχει πολύ 

έντονη πολιτιστική ζωή, με θέατρα, όπερες, 

συμφωνικές ορχήστρες κτλ. και είναι ένα σημαντικό 

διαμετακομιστικό και εμπορικό κέντρο. Επίσης επειδή 

περιβάλλεται από δάση, συχνά τα άγρια ζώα 

κατεβαίνουν μέσα στην πόλη! Οι άλκες και οι 

αρκούδες είναι ένα συχνό θέαμα. Οι φάλαινες 

μπελούγκα  επίσης κολυμπούν συχνά στις ακτές. 

Εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε με μία ενδιαφέρουσα 

ξενάγηση στην πόλη και εν συνεχεία θα 

μεταφερθούμε στο γειτονικό λιμάνι Γουίτιερ απ΄ όπου 

θα αναχωρήσουμε για μία εντυπωσιακή κρουαζιέρα. 

Πρόκειται για την περίφημη Κρουαζιέρα των 26 

Παγετώνων Πρινς Γουίλιαμ.  

Ενώ το Άνκορατζ βρίσκεται στα δυτικά της 

χερσονήσου Κενάι και είναι προστατευμένη από τους 

ανέμους του ωκεανού, η Γουίτιερ με το λιμάνι της 

βρίσκεται στα ανατολικά και έχει πρόσβαση σε όλους 

τους κατακόρυφους, ορεινούς όγκους της 

λιμνοθάλασσας στον κόλπο Πρινς Γουίλιαμ. Έτσι το 

πλοίο μας θα περάσει από 26 παγετώνες 

κυριολεκτικά, διασχίζοντας τα παγωμένα νερά για 

περίπου πέντε ώρες και θα μας μεταφέρει σε τοπία 

που μόνο σε ταινίες έχουμε δει.  

Θα αντικρίσουμε παγετώνες που κατακρημνίζονται 

από ψηλά, που εγκλωβίζονται σε ψηλές κορυφές, που 

λιώνουν και καταλήγουν στη θάλασσα, 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!  

Επιστροφή στην Άνκορατζ και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Άνκορατζ – πτήση για Τζούνο (ξενάγηση, 

παγετώνας Μέντενχολ) 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Άνκορατζ 

από όπου θα πετάξουμε για την επίσημη 

πρωτεύουσα της Αλάσκα, την Τζούνο.  

Η Τζούνο βρίσκεται σε μια περιοχή με πολύ ιδιαίτερη 

γεωμορφολογία. Αποκλεισμένη από τους ορεινούς 

όγκους του παγετώνα Μέντενχολ και του όρους 

Τζούνο, βρίσκεται σε μια στενή χέρσα λωρίδα στον 

Εσωτερικό Δίαυλο και επικοινωνεί με τον υπόλοιπο 

κόσμο μόνο με πλοία και αεροπλάνα. Από την άποψη 

της επικοινωνίας θεωρείται νησί, ωστόσο 

γεωμορφικά είναι ηπειρωτικό έδαφος. Κυκλοφορούν 

αυτοκίνητα, αλλά οι δρόμοι δεν οδηγούν πουθενά, 

παρά μόνο στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Πήρε το 

όνομά της από τον καναδό χρυσοθήρα Ζαν Τζουνό 

Πρνς Γουίλιαμ 

Πρνς Γουίλιαμ 

 

Πτήση από Άνκορατζ για Τζούνο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(από το Κεμπέκ) και είναι το διοικητικό κέντρο της 

πολιτείας της Αλάσκας από το 1906. 

Με την άφιξή μας στην πόλη ξεκινάμε τη γνωριμία μας 

με την περιοχή.   

Ξεκινάμε λοιπόν με την επίσκεψή μας στο 

παρατηρητήριο του παγετώνα Μέντενχολ, στην 

ομώνυμη κοιλάδα, το οποίο απέχει 19 χλμ. από την 

Τζούνο. Και αυτός ο παγετώνας αποτελεί τμήμα του 

Εθνικού Πάρκου Τόνγκας. Στην ξενάγησή μας θα 

μάθουμε πως χρόνο με τον χρόνο λιώνει και 

υποχωρεί και αυτό είναι αποτέλεσμα της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το 2012, αρχαιολόγοι 

που μελετούσαν τα σημεία υποχώρησης, 

ανακάλυψαν ένα αρχαίο δάσος, ηλικίας 2.350 ετών το 

οποίο είχε καλυφθεί από τον παγετώνα. Το 

εντυπωσιακό όμως είναι πως τα δέντρα που 

πάγωσαν και πέθαναν, παραμένουν μέχρι σήμερα 

όρθια σε ολόκληρο το ύψος τους! 

Ο παγετώνας Μέντενχολ, είναι ένα απίστευτο φυσικό 

υπερθέαμα: μην παραλείψετε λοιπόν να έχετε μαζί 

σας φωτογραφική μηχανή, διότι είναι βέβαιο πως θα 

απαθανατίσετε μοναδικά και ανεπανάληπτα 

στιγμιότυπα!  

Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Τζούνο για να δούμε 

το Ιστορικό Μουσείο καθώς και το τοπικό 

εκκολαπτήριο σολομών. Το νόστιμο και ακριβό (για 

τον υπόλοιπο κόσμο) αυτό ψάρι, όπως θα 

διαπιστώσουμε σε αυτό το ταξίδι, αποτελεί εδώ και 

αιώνες βασικό είδος διατροφής και συντήρησης των 

κατοίκων της Αλάσκας.  

Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Τζούνο – κρουαζιέρα και παρατήρηση 

φαλαινών 

Σήμερα θα ζήσουμε μια σημαντική εμπειρία. Θα 

απολαύσουμε μια κρουαζιέρα παρατήρησης 

φαλαινών στον κόλπο Αουκέ, με αφετηρία μας πάντα 

την Τζούνο. Ο κόλπος και η παρακείμενη ομώνυμη 

λίμνη έλαβαν αυτή την ονομασία προς τιμήν των 

Ινδιάνων Αουκέ που κατοικούσαν την περιοχή και 

ήταν ένα παρακλάδι της φυλής των Τλίνγκιτ. Εσείς 

στην κρουαζιέρα ρυθμίστε φωτογραφικές μηχανές, 

φορτίστε μπαταρίες και ετοιμαστείτε να 

απαθανατίσετε εικόνες που μετά θα τις βλέπετε και δεν 

θα τις πιστεύετε!  

Θα δούμε ροζ φλαμίνγκο και πολλές φάλαινες που 

φτάνουν μέχρι τα 16 μέτρα μήκος. Επίσης αν είμαστε 

τυχεροί θα δούμε και τις φάλαινες στο ιδιότυπο κυνήγι 

της τροφής τους κοντά στις ακτές του κόλπου. 

Συγκεντρώνονται κατά ομάδες των 20 και 

απολαμβάνουν το γεύμα τους… εκτελώντας έναν 

Τζούνο 

Παγετώνας Μέντενχολ 

Τζούνο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εντυπωσιακό συγχρονισμένο χορό μέσα και έξω από 

το νερό. Όπως καταλαβαίνετε, καθώς οι συνοδοί μας 

θα μας βομβαρδίζουν με ένα σωρό πληροφορίες για 

την άγρια ζωή αυτών των νερών, εμείς θα ζούμε μία 

σπάνια εμπειρία εν πλω! Σημειώστε μάλιστα πως το 

πλοίο έχει ειδικό εξοπλισμό ώστε να μπορούμε να 

«ακούσουμε» τα υποβρύχια καλέσματα των 

φαλαινών, κάτι που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει! 

Μετά το τέλος της κρουαζιέρας, θα επιστρέψουμε 

στην Τζούνο. Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Τζούνο – πτήση για Σίτκα (Καταφύγιο της 

Αρκούδας) 

Πρωινό και στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο 

αεροδρόμιο για την πτήση που θα μας φέρει στη 

Σίτκα. Προσεγγίσιμη μόνο από αέρος ή θαλάσσης, η 

Σίτκα βρίσκεται στο νησί Μπαράχοφ που υπάγεται 

στον λεγόμενο Εσωτερικό Δίαυλο της Αλάσκας και το 

καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο, μαζί με τμήματα 

από ορισμένα γύρω δασώδη νησιά. Κατ’ αρχάς να 

εξηγήσουμε πως ο Εσωτερικός Δίαυλος είναι μία 

ακτοπλοϊκή γραμμή που περνάει μέσα από τα φιορδ 

της Αλάσκας στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό και 

συνδέει πόλεις και νησιά των ΗΠΑ και του Καναδά. 

Δημιουργήθηκε ως καθαρά εμπορικός ναυτικός 

δρόμος, ώστε να προστατεύονται τα πλοία από τις 

άγριες καιρικές συνθήκες του ωκεανού. Σήμερα όμως 

στον Εσωτερικό Δίαυλο πλέουν επίσης σκάφη 

αναψυχής και κρουαζιερόπλοια. Πολλά από τα νησιά 

του Εσωτερικού Διαύλου είναι δασώδη και πολύ 

πλούσια σε άγρια φύση και ζωή.  

Άφιξη στη Σίτκα και ξεκινάμε για να πάρουμε μια γεύση 

από την άγρια ζωή των νησιών του Εσωτερικού 

Διαύλου. Θα επισκεφθούμε το Καταφύγιο της 

Αρκούδας και το Καταφύγιο/Νοσοκομείο των 

Αρπακτικών Πτηνών που βρίσκονται στο Εθνικό 

Πάρκο Τόνγκας στη Σίτκα. Το πάρκο καταλαμβάνει 

αρκετά δασώδη νησιά και χέρσες περιοχές και 

ιδρύθηκε το 1902 από τον Θίοντορ Ρούσβελτ. Είναι το 

μεγαλύτερο της Βορειοδυτικής Αμερικής και είναι 

δάσος βροχής με εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα. Εκεί θα δούμε την περίφημη καφέ αρκούδα 

της Αλάσκας στο φυσικό της περιβάλλον. Στο δε 

Καταφύγιο των Αρπακτικών Πτηνών, θα δούμε 

αετούς, κουκουβάγιες και άλλα άγρια πουλιά του 

δάσους τα οποία είτε είναι τραυματισμένα και 

θεραπεύονται είτε είναι μικρά ορφανά και 

εκπαιδεύονται ώστε να ενταχθούν και να επιβιώσουν 

στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια θα 

παραμείνουμε στο εθνικό πάρκο και μαζί με τον 

αρχηγό μας θα πάμε στο Μουσείο Πολιτισμού των 

Παγετώνας Μέντενχολ 

Τζούνο 

Σίτκα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινδιάνων Τλίνγκιτ. Επίσης θα κάνουμε βόλτα στο 

δάσος με τα τοτέμ των Τλίνγκιτ. Τα τοτέμ, πέρα από 

λατρευτικά γλυπτά θεωρούνται και ιστορικά μνημεία 

αφού μέσα από τον συμβολικό διάκοσμό τους 

καταγράφουν-αναπαριστούν τα ιστορικά γεγονότα 

που συνέβησαν στην περιοχή.  

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας στη 

Σίτκα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: Σίτκα – πτήση για Άνκορατζ 

Η πόλη-νησί της Σίτκα υπήρξε για τους Ινδιάνους 

Τλίνγκιτ, τους πρώτους κατοίκους της περιοχής, ένας 

εμπορικός σταθμός. Για τους Ρώσους, από τον 18ο 

αιώνα μέχρι το 1867, ήταν η βάση επιχειρήσεων σε 

ολόκληρη την Αλάσκα, αλλά και προπύργιο της 

Ορθοδοξίας και προσηλυτισμού των τοπικών 

φυλών, όπως μαρτυρά ο μεγάλος ναός του Αγίου 

Μιχαήλ με τους κρεμυδόσχημους τρούλους. Για τους 

δε Αμερικανούς που αγόρασαν την Αλάσκα από τον 

Τσάρο Αλέξανδρο Β’ το 1867, ήταν  κέντρο εμπορίου 

και ναυσιπλοΐας. Ως το 1900 ήταν η πρωτεύουσα της 

Αλάσκας. Σήμερα είναι ένας ιστορικός τουριστικός 

προορισμός.  

Σήμερα λοιπόν μετά το πρωινό μας και μια σύντομη 

βόλτα στην πόλη θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για 

την πτήση που θα μας φέρει ξανά στο Άνκορατζ. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: Άνκορατζ – πτήση επιστροφής 

Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο 

Άνκορατζ πριν την έγκαιρη μετάβασή μας στο 

αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση 

επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσων σταθμών.  

 

14η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

Σίτκα 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
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 

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. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08.08, 13.08  

Χωρίς το Φέρμπανκς την 6η ημέρα διανυκτερεύσουμε στο Άνκορατζ. 

€ 4.990 
€ 5.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 6.340 
με τους φόρους 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 1.700 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08.08, 13.08  

Με το Φέρμπανκς όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

€ 5.800 

€ 5.980 
 Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 7.150 
με τους φόρους 

 

Προαιρετική εκδρομή με ελικόπτερο/υδροπλάνο  

στο Εθνικό Πάρκο Κατμάι: + € 750 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 1.700 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. Εφόσον 

επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
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


 

 
 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Εισιτήρια εσωτερικών πτήσεων στην Αλάσκα. 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 3*. 

➢ Πρωινό καθημερινά. 

➢ Κρουαζιέρα στα φιορδ του Εθνικού Πάρκο Κενάι, με 

επιπλέον γεύμα.  

➢ Κρουαζιέρα στον κόλπο Κάτσεμακ. 

➢ Κρουαζιέρα στους 26 παγετώνες στο Prince William 

Sound.  

➢ Κρουαζιέρα στον ποταμό Τσίνα στο Φέρμπανκς. 

➢ Επίσκεψη στο παρατηρητήριο στον παγετώνα 

Μέντενχολ στην πόλη Τζούνο.  

➢ Κρουαζιέρα και παρατήρηση φαλαινών από την πόλη 

Τζούνο.  

➢ Επίσκεψη στο Καταφύγιο της Αρκούδας και στο 

Καταφύγιο Αρπακτικών Πτηνών στο Εθνικό Πάρκο 

Τόνγκας, στη Σίτκα. 

➢ Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με  πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν 

➢ Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής (ESTA) 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων 

και έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). 

Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε 

μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: € 1.100 

➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

➢ Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

 

 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 
Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή του 

διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον 

οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του 

διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά 

του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να 

προσκομίσετε μια φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία 

σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-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 της προκαταβολής. 

 

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 αν υπάρχει σφραγίδα 

των χωρών αυτών στο τρέχον διαβατήριό 

σας. Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλώ επικοινωνήστε με τους πωλητές, 

στο γραφείο μας. 

Για την επιβεβαίωση της κράτησή σας είναι 

απαραίτητο να εκδοθεί η ESTA (άδεια 

εισόδου στις Η.Π.Α.), για την οποία θα 

πρέπει να προσκομίσετε το έγκυρο 

διαβατήριό σας και να συμπληρώσετε το 

ειδικό έντυπο στοιχείων που θα παραλάβετε 

από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. 

 

 

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 Αμερικάνικη Υπηρεσία 

Μετανάστευσης. 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά 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 αυτά δεν 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 πεδία του.  

 

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 το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 1.500€.  

 

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.    

 

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.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

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€ 

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 κάρτας σας.  

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη σ υνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

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 την έκδοση μιας 

σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 

εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

 



 

 
 

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 για τους 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 που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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 τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν στον 6ο όροφο 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... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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 παροχές υγείας  

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.  



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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 στο αεροπλάνο  

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

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στα κεντρικά γραφεία μας, 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 διάθεσή σας  

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 θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«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.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


