
 

 

 

 

 

         Αναχώρηση : 11.08       19 Ημέρες 
 

  Αλάσκα - Δυτικός Καναδάς 
με ημιδιατροφή 

 Ένα πρόγραμμα άνευ προηγουμένου σε έναν άλλο πλανήτη   
 

με 3 ήμερη διαμονή στο πάρκο Ντενάλι και πτήση πάνω από αυτό 
Εκτεταμένα Βραχώδη Όρη - εσωτερικός δίαυλος, Σηάτλ  και σιδηροδρομική διαδρομή στην Αλάσκα 

 

 

Επίσκεψη στον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα  

 

Τριήμερη διαμονή στο 100 πλέον ετών μαγευτικό πάρκο Ντενάλι, που φιλοξενεί την 

ψιλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής για να ζήσουμε από κοντά και να 

εντρυφήσουμε στην άγρια φύση και ζωή της Αλάσκα 

 

Μιας ώρας πτήση πάνω από το Πάρκο Ντενάλι  για να ζήσουμε μια από τις 

συγκλονιστικότερες εμπειρίες της ζωής μας   

 

Κρουαζιέρα στον Κόλπο Prince William (26 Παγετώνες)  

 

Εκδρομή στην πανέμορφη Βικτώρια, στο νησί Βανκούβερ 

 

Διαμονή και ξενάγηση στο εντυπωσιακό Σηάτλ 

 

Τέλειες πτήσεις, που φθάνουν στο Φέρμπανκς κι αναχωρούν από το Κάλγκαρυ 

 



 
 
 

ΕΕ  σσ  ωω  ττ  εε  ρρ  ιι  κκ  όό  ςς      ΔΔ  ιι  άά  υυ  λλ  οο  ςς 

 
 

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! 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

 

 Τέλειες πτήσεις με τις οποίες φτάνουμε αυθημερόν στην Αλάσκα! Επιστροφή από το Κάλγκαρυ του 

Δυτικού Καναδά, χωρίς πισωγυρίσματα.  

 Τέλεια σχεδιασμένη διαδρομή, χωρίς πήγαινε-έλα μέσα στην Αλάσκα 

 Μια από τις εντυπωσιακότερες σιδηροδρομικές διαδρομές του πλανήτη η διαδρομή Φαίρμπανγκς  - 

Ντενάλι – Ανκορέιτζ. προσθέτει στο ταξίδι μια ακόμα εμπειρία ζωής,  αφού το τρένο περνάει από μαγευτικά 

τοπία και μοναδικές εικόνες θα αποτυπωθούν για πάντα στο μυαλό μας. Στο ταξίδι αυτό πραγματοποιούνται 

και οι δυο διαδρομές ( Φαιρμπανγκς – Ντενάλι και Ντενάλι – Ανακορέιτς ). 

 Τριήμερη διαμονή στο 100 πλέον ετών μαγευτικό πάρκο Ντενάλι, που φιλοξενεί την 

ψιλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής για να ζήσουμε από κοντά και να εντρυφήσουμε στην 

άγρια φύση και ζωή της Αλάσκα 

 Μιας ώρας πτήση πάνω από το Πάρκο Ντενάλι, επιπλέον των άλλων εξερευνήσεων σε αυτό,    

για να ζήσουμε μια από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες της ζωής μας 

 Αντί πολυήμερης και ανούσιας κρουαζιέρας, διαμένουμε στο Τζούνο, την πρωτεύουσα της Αλάσκας, για 

να έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις κρυμμένες αυτές πόλεις, να δούμε σαλούν και παγετώνες και να 

περπατήσουμε μέσα στα φιόρδ της λωρίδας της Αλάσκας που εισχωρεί στον Καναδά. 

 Διαμονή σε μια από τις πιο απομονωμένες πόλεις στον κόσμο τη μαγική Σίτκα, προσεγγίζεται ελάχιστα 

μόνο από αέρος και θαλάσσης. 

 Κρουαζιέρα στον Κόλπο Prince William (26 Παγετώνες) 

 Εκδρομή στην πανέμορφη Βικτώρια, στο νησί Βανκούβερ 

 Διαμονή στο Σηάτλ, μια εντυπωσιακή πόλη των ΗΠΑ, που αν δεν την δείτε σε αυτό το ταξίδι, είναι πολύ 

δύσκολο να φθάσετε ξανά μέχρι εδώ 

 Επίσκεψη στον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα 

  Λεπτομερή 5ήμερη περιήγηση στα Βραχώδη Όρη . Η ορεινή διαδρομή από το Τζάσπερ στο 

Μπανφ ονομάζεται «Δρόμος των Παγετώνων» και είναι από τις πιο θεαματικές της Βόρειας Αμερικής  

 Επίσκεψη στον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα που μπορούν να κινούνται πάνω στον πάγο 

 Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στο Φαίρμπανκς 

 Περιλαμβάνεται επίσης η εντυπωσιακή  οδική διαδρομή από το Βανκούβερ στο Τζάσπερ με 

μια διανυκτέρευση στο Σαν Πίκς για να ζήσουμε την επαρχεία του Δυτικού Καναδά και τη ζωή 

της.  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο πλούσιο πρόγραμμα στην Αλάσκα και τον Δυτικό Καναδά και 

μάλιστα με ημιδιατροφή στις ΗΠΑ, όπου τα γεύματα είναι πολύ ακριβά. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή έναρξη μια και μετά τη διαμονή μας στο Φαίρμπανγκς, 

όπου θα φτάσουμε αυθημερόν την πρώτη ημέρα, θα δούμε με λεπτομέρεια, και πτήση 

πάνω από αυτό, το πάρκο Ντενάλι. Πως θα φτάσουμε εκεί, και πως θα φύγουμε από 

εκεί? Μα με έναν τρόπο που θα τον θυμόμαστε για χρόνια. Την σιδηροδρομική διαδρομή  

που συνδέει το Φαίρμπανκς με το Άνκορεϊτζ. Η περίφημη κρουαζιέρα των "26 

παγετώνων", από το Άνκορεϊτζ που πρώτο το Versus πρόσθεσε στο πρόγραμμα του πριν 

χρόνια θα μας μείνει αξέχαστη. Δείτε βήμα - βήμα τι προσφέρει το παρόν πρόγραμμα 

και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 
 

Αφιερώνουμε χρόνο στη μαγεία του Εσωτερικού Διαύλου, στη λωρίδα της Αμερικής που 

εισέρχεται στον Καναδά, μια περιοχή με φιόρδ και τοπία μεγάλου φυσικού κάλους. Προς 

τούτο δεν χρησιμοποιούμε κρουαζιερόπλοιο, αλλά επισκεπτόμαστε κουκλίστικες, 

ξεχασμένες πόλεις της Αλάσκας, όπως τη Σίτκα, την πιο όμορφη πόλη της, φωλιασμένη 

σε κάποιο νησί της και το ξεχασμένο από την εποχή της χρυσοθηρίας Τζούνο. Μόνο με 

αυτόν τον τρόπο θα γευθούμε τη μαγεία τους, θα επισκεφθούμε παγετώνες, μουσεία, 

σαλούν, θα κάνουμε βόλτες σε καταπράσινους κολπίσκους που τους σκεπάζουν 

χιονοσκεπείς βουνοκορφές. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε   μια λεπτομερή 

εξερεύνηση στα Βραχώδη Όρη, που μόνο με τις ημέρες που αφιερώνει εκεί το 

πρόγραμμα μας, μπορούμε να απολαύσουμε. Αλλά εκτός από όλα τα παραπάνω, έχουμε 

πολλά περισσότερα: το πανέμορφο Βανκούβερ που αφήνει άφωνο και τον πιο 

πολυταξιδεμένο ταξιδιώτη, την αποικιακή Βικτώρια, αλλά και το Σηάτλ - μια 

εντυπωσιακή πόλη των ΗΠΑ που αν δεν τη δείτε σε αυτό το ταξίδι, είναι πολύ δύσκολο 

να φθάσετε ξανά μέχρι εδώ. 

 

 Επισκεφθείτε το Βανκούβερ, την πιο όμορφη πόλη του Καναδά και μία από τις 
ομορφότερες του κόσμου 

 Απολαύστε μία καταπληκτική κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του Κόλπου Prince William με 
τα τεράστια παγόβουνα  

 Ανακαλύψτε τη Σίτκα, την πιο όμορφη από τις πόλεις της Αλάσκας 
Είναι μια εκπληκτική πόλη της Αλάσκας στη μέση του πουθενά που είναι προσεγγίσιμη 
από αέρος και θαλάσσης μόνο 

 Διασχίστε τον περίφημο "Εσωτερικό Δίαυλο", ένα από τα πιο γνωστά για τη γραφικότητά 
τους περάσματα στον κόσμο 

  Διατρέξτε την ορεινή διαδρομή από το Τζάσπερ στο Μπανφ, που ονομάζεται Δρόμος 
των Παγετώνων - από τις πιο θεαματικές της Βόρειας Αμερικής 

 Εξερευνήστε τον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα που μπορούν να κινούνται 
πάνω στον πάγο 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

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, θα 

πραγματοποιήσουμε τον διάπλου του πανέμορφου "Εσωτερικού Δίαυλου", ένα 

από τα πιο γνωστά για τη γραφικότητά τους περάσματα στον κόσμο. 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. Το καταπληκτικό αυτό ταξίδι ολοκληρώνεται στο 

Κάλγκαρυ, απ’ όπου θα πάρουμε το αεροπλάνο για την επιστροφή μας. 

AF 1033 11.08  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ   06:05 – 08:35 

DL 141 11.08  ΠΑΡΙΣΙ – ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ  10:30 – 12:26 

DL 1607 11.08  ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΦΑΙΡΜΠΑΝΓΚΣ 17:45 – 20:35 

DL 4480 20.08  ΣΙΤΚΑ – ΣΗΑΤΛ   07:15 – 10:40 

KL 678 28.08  ΚΑΛΓΚΑΡΙ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 15:10 – 08:05 (+1) 

KL 1575 29.08  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  12:15 – 16:30 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΑλλάάσσκκαα  
 

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 

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 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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

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. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσων 

σταθμών για το Φαίρμπανκς. Το Φαίρμπανκς είναι η δεύτερη 

μεγάλη πόλη της Αλάσκας και βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της 

πολιτείας. Ο χρυσός ήταν αυτός που σηματοδότησε την ίδρυση 

της πόλης, η οποία αναπτύχθηκε στη συνέχεια με την κατασκευή 

του πετρελαϊκού αγωγού, Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 

και διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ (ξενάγηση) – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΣΕΝΑ & 

ΤΑΝΑΝΑ) 

Το πρωί αναχώρηση για να δούμε ένα τμήμα του 

πετρελαϊκού αγωγού, θα επισκεφθούμε το πάρκο 

Alaskaland, όπου θα δούμε μια μικρογραφία της 

Αλάσκας και της ιστορίας της. Στη συνέχεια. για σήμερα 

έχουμε προγραμματίσει μία κρουαζιέρα στη καρδιά της 

Αλάσκα, και στα πολλά κανάλια που δημιουργούν οι 

ποταμοί. Εκεί ο χρόνος έχει σταματήσει την εποχή που οι 

μόνοι κάτοικοι της Αμερικανικής Ηπείρου ήταν οι 

Ιθαγενείς. Η Βλάστηση και τα τοπία θα σας 

εντυπωσιάσουν, ενώ οι ήχοι των παραποτάμιων δασών 

θα σας ηρεμήσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση   

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ – ΝΤΕΝΑΛΙ 

 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ντενάλι και το ομώνυμο Εθνικό Πάρκο που βρίσκεται και η  

ψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής. Φέτος 

το Πάρκο γιορτάζει τα εκατοστά γενέθλιά του!!! 

Το Ντενάλι είναιι μια περιοχή έξι εκατομμυρίων 

στρεμμάτων άγριας γης, που διχοτομείται από 

μία κορδέλα δρόμου. Οι ταξιδιώτες μπορούν να 

δουν κατά μήκος το σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο 

δάσος τάιγκα προτού δώσουν τη θέση τους στην 

υψηλή αλπική ζώνη και τα χιονισμένα βουνά, με 

αποκορύφωμα την ψηλότερη κορυφή της 

Βόρειας Αμερικής, "Denali. Άγρια ζώα μεγάλα και 

μικρά περιφέρονται στα μη περιφραγμένο εδάφη, 

που ζουν στην περιοχή εδώ και αιώνες. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

 

 

 



 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΕΝΑΛΙ - Εκδρομή 

 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για να θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης, που έχει μείνει αναλλοίωτο στο 

πέρασμα των αιώνων πετώντας πάνω από το πάρκο με αεροπλάνο!!! 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΕΝΑΛΙ - ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για τη 

μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, το Ανκορέιτζ. 

Περικυκλωμένο στις τρεις πλευρές του από βουνά, το 

Ανκορέιτζ βρίσκεται στον μήκους 350 χιλιομέτρων μυχό 

του πορθμού Κουκ. Η πόλη ιδρύθηκε το 1915 ως έδρα του 

Σιδηροδρόμου της Αλάσκας. Άφιξη και περιήγηση στην 

πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το εμπορικό 

της κέντρο, το μνημείο του βρετανού εξερευνητή Τζέημς 

Κουκ, ο οποίος πέρασε από εδώ αναζητώντας ένα 

βορειοδυτικό πέρασμα στον Ατλαντικό, το πανεπιστήμιο 

και την λίμνη Hood με τα υδροπλάνα. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ PRINCE 

WILLIAM (26 Glaciers) - ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ 

Αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Γουίτερ, από 

όπου θα επιβιβαστούμε σε φέρρυ και θα απολαύσουμε μία 

καταπληκτική κρουαζιέρα στα ήρεμα και προστατευμένα 

νερά του Κόλπου Prince William. Το συναρπαστικό αυτό 

τοπίο της Αλάσκας με τα τεράστια παγόβουνα και τα 

κοπάδια των μεταναστευτικών φαλαινών θα μας μείνει 

αξέχαστο για όλη μας τη ζωή. Επιστροφή στο Γουίτερ και 

από εκεί οδικώς στο Ανκορέιτζ. Διανυκτέρευση. 

 

 



 

7η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ - ΤΖΟΥΝΟ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το γοητευτικό Τζούνο. 

Οφείλει την ονομασία του στον θρυλικό χρυσοθήρα Τζόε Τζούνο. 

Εδώ βρίσκει κανείς μια αρμονική συνύπαρξη κοσμοπολίτικης 

κομψότητας και παραμεθόριας τραχύτητας. Ένα απίστευτο 

συνονθύλευμα αρχιτεκτονικού ρυθμού, όπου το παλιό και το νέο 

συνυπάρχουν με απόλυτη αρμονία. Άφιξη μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΟΥΝΟ 

Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το Ρεντ Ντογκ Σαλούν, που θα μας 

μεταφέρει στην εποχή της χρυσοθηρίας, καθώς και το Εθνικό Μουσείο. Θα μάθουμε επίσης για τον κύκλο 

ζωής του σολωμού σε ειδικό κέντρο κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό και θα δούμε από πολύ κοντά τον 

φημισμένο παγετώνα Μέντεχωλ - έναν ποταμό από πάγο με έντονο μπλε χρώμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΟΥΝΟ - ΣΙΤΚΑ 

Τα πρωί επιβίβαση σε φέρρυ για τη Σίτκα, το λιμάνι της οποίας ήταν κάποτε το κέντρο του εμπορίου γούνας 

της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η παλιά αυτή πρωτεύουσα της Αλάσκας, πριν παραχωρηθεί στις ΗΠΑ, 

χρονολογείται από το 1799. Η Σίτκα είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα ή από τον αέρα και αποτελεί 



ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του πλανήτη. Αυτή η πανάρχαια γη ανήκε στους ινδιάνους Τλίνγκιτ πριν οι 

Ρώσοι ή οι Αμερικάνοι περπατήσουν στις βραχώδεις ακτές της και ακριβώς αυτός ο ζωντανός πολιτισμός 

των Τλίνγκιτ δεσπόζει σε τούτη την ήσυχη παραθαλάσσια πόλη με τους ήρεμους όρμους κάτω από τις 

ψηλές χιονισμένες κορυφές. Περιήγηση στην πόλη με έκδηλα ακόμη τα σημάδια της Ρωσικής της 

καταγωγής σε πολλά από τα αξιοθέατά της, όπως στον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αρχάγγελου 

Μιχαήλ, με τον τρούλο του σε σχήμα κρεμμυδιού. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Πάρκο και το Οχυρό των 

Ινδιάνων Τλίνγκιτ, απ΄ όπου πολεμούσαν τους Ρώσους εποίκους. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 
 

10η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΤΚΑ - ΣΗΑΤΛ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 

για το Σηάτλ, μια από τις πιο γοητευτικές 

πόλεις στον κόσμο. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το 

βράδυ προτείνουμε βόλτα στη διάσημη 

πλατεία Πάιονιρ, η οποία μετά τη δύση 

του ηλίου γίνεται ιδιαίτερα ζωντανή, μια 

και ο χορός, η ζωντανή μουσική και το 

καυτερό φαγητό απογειώνουν την 

πόλη. Διανυκτέρευση στο Σηάτλ.   

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΣΗΑΤΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ  

επιβίβαση σε φέρυ για το Βανκούβερ, 

που 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 τρίτη 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, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.   



 
12η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 

 
Πρωινή ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα 

αξιοθέατά της, όπως την ιστορική Γκάσταουν, την κινεζική συνοικία, που είναι η δεύτερη σε μέγεθος της 

Βόρειας Αμερικής μετά από αυτήν του Σαν Φρανσίσκο, τη γραφική συνοικία Κιτσιλάνο, το λιμάνι με τις 

ψαροταβέρνες, θα περάσουμε από Συνεδριακό Κέντρο με τα διάσημα λευκά πανιά του που το κάνουν να 

μοιάζει με ιστιοφόρο, το πάρκο Stanley με τα τοτέμ, την "Πύλη των Λεόντων" και την κρεμαστή γέφυρα 

Καπιλάνο. Τέλος, θα ανεβούμε με τελεφερίκ στον λόφο που δεσπόζει στην πόλη (Grouse Mountain), απ΄ 

όπου θα έχουμε ένα εκπληκτικό πανόραμα της γύρω περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 

Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε στο τοπικό φέρυ 

και ύστερα από μια διαδρομή περίπου 90 λεπτών 

θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Βρετανικής 

Κολούμπια, την πανέμορφη Βικτώρια, την "πόλη 

της θάλασσας και των κήπων". Η Βικτώρια 

βρίσκεται πάνω στο νησί Βανκούβερ, το 

μεγαλύτερο νησί της Βόρειας Αμερικής στον 

Ειρηνικό ωκεανό. Ακολουθεί ξενάγηση στην 

κουκλίστικη Βικτώρια, κατά τη διάρκεια της οποίας 

θα θαυμάσουμε τους πανέμορφους κήπους 

Μπούτσαρτ, θα δούμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, 

το λιμάνι, τα λουλουδιασμένα πάρκα της κ.ά. 

Επιστροφή στο Βανκούβερ και διανυκτέρευση. 
 

14η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ- ΣΑΝ ΠΙΚΣ  

Αναχώρηση το πρωί για το μαγευτικό Σαν Πικς (Sun Peaks), κτισμένο στις παρυφές του όρους Τζάμπο 

(Jumbo) όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος Παγετώνας. 

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανκυκτέρευση. 
 

15η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΠΙΚΣ - ΤΖΑΣΠΕΡ  

Άλλη μια υπέροχη διαδρομή σήμερα, με προορισμό την 

ορεινή πόλη του Τζάσπερ, στην καρδιά του ομώνυμου 

εθνικού πάρκου. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές 

διαδρομές μέσα από ένα κατάφυτο τοπίο, με φάρμες, 

ήρεμους ή ορμητικούς ποταμούς, λίμνες, παγετώνες, δάση 

και βουνά. Η ομορφιά της διαδρομής και τα τοπία που 

ξεπηδούν μετά από κάθε στροφή, μας μεταφέρουν μακριά 

από την καθημερινή ζωή. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



 

16η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΣΠΕΡ - ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΑΘΑΜΠΑΣΚΑ - ΜΠΑΝΦ 

Αναχωρούμε σήμερα για την εκπληκτική ορεινή διαδρομή από 

το Τζάσπερ στο Μπανφ που ονομάζεται Δρόμος των 

Παγετώνων - από τις πιο θεαματικές της Βόρειας Αμερικής - 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων 

τους ορμητικούς καταρράκτες Αθαμπάσκα, που χωρίς να είναι 

ιδιαίτερα ψηλοί, το νερό που πέφτει με δύναμη αφρίζοντας και 

βροντώντας, σχηματίζει ουράνια τόξα ανάμεσα στους 

πλούσιους σε χαλαζία βράχους. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε 

στο ειδικό κέντρο συγκέντρωσης Κολούμπια. Το  επίπεδο πάγου 

Κολούμπια είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πάγου 

κάτω από τον Αρκτικό κύκλο. Το επίπεδο αυτό καλύπτει μια 

έκταση 320 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σε ορισμένα σημεία 

φτάνει σε βάθος 300 μέτρων. Η συνεχής συγκέντρωση πάγου 

δίνει τροφή σε οκτώ παγετώνες. Με ειδικά πούλμαν που 

μπορούν να κινούνται πάνω στον πάγο θα επισκεφθούμε τον 

παγετώνα Αθαμπάσκα. Μετά από τη συγκλονιστική αυτή 

εμπειρία θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας με επιλεγμένες 

στάσεις για να δούμε τις λίμνες Πέιτο και Μπόου καθώς και τον 

παγετώνα Κρόουφοοτ. Άφιξη στο γραφικό Μπανφ, που 

βρίσκεται στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΦ   

Σήμερα θα ανακαλύψουμε τις ομορφιές του Εθνικού 

Πάρκου του Μπανφ, έναν παράδεισο 6.640 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων με βουνά, λίμνες και δάση και θα 

απολαύσουμε την κρουαζιέρα μας στη λίμνη 

Μινεγουάνκα, μια από τις μεγαλύτερες λίμνες της 

Καναδικής πολιτείας της Αλμπέρτας. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

18η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΦ - ΚΑΛΓΚΑΡΥ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τους περίφημους καταρράκτες Μπόου και στη συνέχεια με το τελεφερίκ 

θα δούμε - όπως βλέπουν τα πουλιά, 

από ύψος που κόβει την ανάσα - τις έξι 

οροσειρές πάνω από τις οποίες θα 

βρεθούμε. Θα δούμε σε μια στιγμή 

περισσότερα βουνά από όσα έχουμε 

δει σε ολόκληρη τη ζωή μας. Η θέα 

είναι εντυπωσιακή καθώς ανεβαίνουμε 

από τα 700 στα 2.281 μέτρα, όπου και 

τερματίζει η διαδρομή αυτή πάνω από 

τα Βραχώδη Όρη. Αναχώρηση για τον 

τελευταίο σταθμό του οδοιπορικού 

μας, το Κάλγκαρυ, τη μεγαλύτερη σε 

πληθυσμό πόλη της Αλμπέρτας. 

Βρίσκεται στα νότια της επαρχίας, σε 

απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων 

ανατολικά από τα Βραχώδη Όρη. Το Κάλγκαρυ ήταν ή έδρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1988. 

Η φήμη της πόλης ως "Cowboy Town" δικαιώνεται κάθε Ιούλιο, όταν διοργανώνεται εκεί το 10ήμερο 

φεστιβάλ Stampede ("πανικός"), με διάφορα σόου, χορούς Ινδιάνων, ροντέο κλπ., που παραπέμπουν στην 

"Άγρια Δύση". Σύντομη περιήγηση στην πόλη και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

19η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία 3*sup., 4* στα Βραχώδη όρη 4* στο Βανκούβερ και το Σηάτλ, 4* στην Αλάσκα    

 Μετακινήσεις, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν 

 Ημιδιατροφή  

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός   

 Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής(ESTA)  
 Έκδοση της ECTA Καναδά 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

- Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως 

αναφέρεται παρακάτω 

6900 € 
7050 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

7150 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1400 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

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

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

Απαιτείται  1 διανυκτέρευση  στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

 

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

1 διανυκτέρευση  στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* με πρωινό και ιδιωτικές μεταφορές.  

Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα με ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 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:  950 € 
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, 

θα πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 

κατάθεση της προκαταβολής.  

  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας 

που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 

συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το τμήμα 

πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που 

θα επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, για να 

πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   

  



""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγμμέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε!!  

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

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιμμίίχχααςς    
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο 

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

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 

μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 

πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 

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

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

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

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

 Άτοκες δόσεις  

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

μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

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

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την 

επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα 

μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 

πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του 

Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 



Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, 

όπως προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες 

τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

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

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 

ειδική κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 

πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς καλεσμένους που μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην Ιστορία, στις επιστήμες, στις τέχνες κτλ. Ο 

χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη 

μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από 

βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας με θέα την Ακρόπολη 

και τον Λυκαβηττό.  

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους 

θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 

του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του 

πλανήτη μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 

εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην 

Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο 

σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 

στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας 

Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 

Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 

Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 



 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για αμερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

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

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

του ταξιδιού τους. 

 

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

 
 


