
 

 

  

Από τους κάκτους της Αριζόνας, τα κατακόκκινα Κάνυονς και τα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα 

της χώρας μέχρι το Γιοσέμιτι και το φωτογενές Σαν Φρανσίσκο, ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε 

τη γη της Δυτικής Αμερικής, πρωταγωνιστώντας σε ένα «γουέστερν» οδοιπορικό, που 

φιλοδοξεί να αποσπάσει το Όσκαρ του καλύτερου ταξιδιού της ζωής μας. 

 

Eθνικά Πάρκα Δυτικών ΗΠΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 08.08        16 ημέρες 

Άγρια Δύση 

Μόνο στο Versus εκτεταμένη επίσκεψη της Καλιφόρνια,  

με διαν/ση στο Σαν Φρανσίσκο και στην ευρύτερη περιοχή του Γιοσέμιτι 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  

Εθνικά Πάρκα  

των Δυτικών ΗΠΑ 

Στο θαμπό φως της αυγής η πρώτη εικόνα μπροστά 

μας μοιάζει σχεδόν με επίπεδη ζωγραφική σύνθεση. 

Σταδιακά, όπως ο ουρανός γίνεται μπλε και κόκκινος, το 

χρυσό φως του ήλιου αρχίζει να τονίζει τις λεπτομέρειες. 

Όσο ο ήλιος ανεβαίνει αποκαλύπτονται όλο και 

περισσότερα. Φωτίζεται μια μοναδική συλλογή από 

απόκοσμες ανάγλυφες μορφές που συνθέτουν βαθιά 

φαράγγια, φυσικές αψίδες από βράχους και 

επιβλητικούς ψαμμιτικούς πύργους, που σε διάστημα 

μεγαλύτερο των 100 εκατομμυρίων ετών σμίλεψαν με 

μοναδικό τρόπο το νερό, ο πάγος, οι υπόγειες 

μετακινήσεις των αλάτων και οι ακραίες θερμοκρασίες. 

Στη διάρκεια της ημέρας θα παρακολουθήσουμε το 

τοπίο να αλλάζει χρώματα, μαγεμένοι. Θα θαυμάσουμε 

από κοντά το απολιθωμένο δάσος του Μπράις Κάνυον 

-ίσως ακόμα εντυπωσιακότερο και από το Γκραν 

Κάνυον-, τους πανύψηλους κόκκινους πέτρινους 

βράχους στο Μόνιουμεντ Βάλεϊ, θα επισκεφθούμε τα 

διάσημα lodges όπου έμενε και ο Τζον Γουέιν στα 

κινηματογραφικά του γυρίσματα. Θα γευθούμε τα 

αυθεντικά αμερικάνικα BBQ, χαζεύοντας τους 

μαγευτικούς ορίζοντες, θα διασχίσουμε τις περιοχές των 

Ινδιάνων Ναβάχο, Απάτσι και Ανασάζι, θα κάνουμε 

βόλτα στη λίμνη Πάουελ με φόντο τα κατακόκκινα 

βράχια και τα γειτονικά φαράγγια. Θα απολαύσουμε τη 

θέα από λιγότερο γνωστά, αλλά εξαιρετικά πάρκα, 

όπως το Αντελόπε Κάνυον με θαυμάσια έργα τέχνης 

της φύσης ή από το Γέλοουστοουν, όπου κρύβεται όλη 

η γεωλογία του πλανήτη. 

Φυσικά ένα ταξίδι στις Δυτικές ΗΠΑ δεν ολοκληρώνεται 

ποτέ χωρίς την κορωνίδα του, το Σαν Φρανσίσκο. Και 

εμείς το «ντύσαμε» όπως του άξιζε. Χωρίς 

συμβιβασμούς και χωρίς διάθεση περικοπών, δίνοντας 

μια εκτεταμένη Versus άποψη της Καλιφόρνια, με το 

διάσημο Πάρκο Γιοσέμιτι, για να προσθέσουμε στο 

ταξίδι την απαιτούμενη ποικιλία, την ιστορική γοητευτική 

πόλη Μοντερέι με την αύρα και το άρωμα του Ειρηνικού 

Ωκεανού και δύο οδικές κινηματογραφικές διαδρομές 

πλάι στον Ειρηνικό Ωκεανό, την ειδυλλιακή διαδρομή 

των 17 Μιλίων, με τους γραφικούς κολπίσκους και τα 

ωκεάνια κύματα και τον διάσημο Αυτοκινητόδρομο Νο 

1, μία από τις ωραιότερες οδικές διαδρομές στον 

πλανήτη. 

 

 

 

 
Εμπειρία 

Μια επίσκεψη στο Γέλοουστοουν, το πρώτο εθνικό 

πάρκο στον κόσμο 

Αν θεωρούσατε ότι η Ισλανδία διαθέτει τους πιο 

διάσημους και ψηλούς θερμοπίδακες στον κόσμο, τότε 

η επίσκεψη στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων θα σας 

προβληματίσει...  

Το Γέλοουστοουν, που άνοιξε τις πύλες του το 1872, με 

νομοθετική πράξη του τότε προέδρου UlyssesS. Grant, 

φιλοξενεί περίπου 10.000 γεωθερμικά θαύματα, 300 από 

τους 500 θερμοπίδακες που υπάρχουν σε όλη τη γη και 

την Μεγάλη Πρισματική Θερμή Πηγή με τα 

εξωπραγματικά χρώματα (φωτό). 

Εδώ το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Οι θερμοπίδακες 

εκρήγνυνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με 

απίστευτη πίεση και σε τεράστιο ύψος, κάνοντας τους 

επισκέπτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. 

Όλοι αυτοί οι θερμοπίδακες αντλούν ενέργεια από ένα 

υπερηφαίστειο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια και 

εξερράγη για τελευταία φορά πριν από 600.000 χρόνια.  

Το Γέλοουστοουν αποτελεί επίσης, ιδανικό καταφύγιο για 

τεράστιες αρκούδες γκρίζλι, βίσωνες, άλκες, λύκους, 

εκατοντάδες είδη θηλαστικών και πτηνών. Απλωμένο σε 

μια έκταση 9.000 τετραγωνικών μέτρων, γεμάτο από 

λίμνες, ποτάμια, καταρράκτες, φαράγγια και αιώνια 

χιονισμένες οροσειρές, διεκδικεί επάξια μία από τις 

πρώτες θέσεις ανάμεσα στα μεγαλύτερα φυσικά 

θαύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Dreams come true: Ερχόμαστε στο 

Γέλοουστοουν την 8η και 9η ημέρα του 

ταξιδιού μας. 

 

 



 

 

  

 

H διαφορετικότητα του Versus 

Ταξίδι ζωής στα σπουδαιότερα Εθνικά Πάρκα των Δυτικών ΗΠΑ σε ένα πλήρες οδοιπορικό στην 

αμερικανική Άγρια Δύση, μία  ολοκληρωμένη πρόταση που θα σας γεμίσει εικόνες και αλησμόνητες 

εμπειρίες! 

 

Ειδικότερα:  

 Πτήσεις με Delta Airlines και Air France 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στις πόλεις (Φοίνιξ, Φλάγκσταφ, Μοάμπ, Σολτ Λέικ Σίτι, Σαν Φρανσίσκο) 

και σε ξενοδοχεία 3* στην περιοχή των πάρκων και των Κάνυονς.  

 Κατανομή διανυκτερεύσεων: Φοίνιξ (1), Φλάγκσταφ (1), Πέιτζ (2), Μοάμπ (1), Ροκ Σπρινγκς (1), 

Γέλοουστοουν (2), Σολτ Λέικ Σίτι (1), Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι (1), Σαλίνας (1), Σαν Φρανσίσκο (3). 

 Πρωινό καθημερινά. 

 Επίσκεψη στα καταπληκτικά Εθνικά Πάρκα των Δυτικών ΗΠΑ. Συγκεκριμένα 

o Γκραν Κάνυον 

o Φαράγγι Αντιλόπης 

o Φαράγγι Μπράις 

o Μόνιουμεντ Βάλεϊ 

o Εθνικό Πάρκο Κάνιονλαντς 

o Εθνικό Πάρκο Άρτσες 

o Flaming Gorge (Φλεγόμενο Φαράγγι) 

o Κοιλάδα Τζάκσον Χολ 

o Εθνικό Πάρκο Γκραν Τέτον 

o Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν 

o Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι 

 Βόλτα με ανοιχτά τραμ στο Πάρκο Γιοσέμιτι, για να περιηγηθούμε στα πιο ωραία τοπία του. 

 Διαδρομή μέσα από τον διάσημο Αυτοκινητόδρομο Νο 1.  

 Διαδρομή στον μεγαλειώδη αυτοκινητόδρομο Route 66. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Έλληνας αρχηγός-συνοδός με εμπειρία στο συγκεκριμένο ταξίδι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκτεταμένη επίσκεψη της Καλιφόρνια με διαμονή στο Σαν 

Φρανσίσκο, στο Πάρκο Γιοσέμιτι και στο Σαλίνας. 



 

 

GELOOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

DL 203 08.08.2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 12:15 16:25 

DL 829 08.08.2022 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΟΙΝΙΞ 19:10 21:45 

AF 087 22.08.2022 ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΠΑΡΙΣΙ 23:00 18:55 

AF 1032 23.08.2022 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σπουδαιότερα Εθνικά Πάρκα των ΗΠΑ συγκεντρωμένα σε ένα πλήρες οδοιπορικό στην 

αμερικανική Άγρια Δύση. Το αχανές Γκραν Κάνυον, το υποβλητικό Γέλοουστοουν, το εντυπωσιακό 

Γιοσέμιτι και το εξωπραγματικό Φαράγγι της Αντιλόπης συνθέτουν το όνειρο κάθε ταξιδιώτη και 

στόχος ζωής για τους φωτογράφους όλου του πλανήτη! Μα δεν είναι μόνο αυτά: το Φαράγγι 

Μπράις, η Μόνιουμεντ Βάλεϊ, το Πάρκο Κάνιονλαντς, το Εθνικό Πάρκο Άρτσες, το Flaming Gorge 

και το Πάρκο Γκραν Τέτον είναι προορισμοί που ο καθένας ξεχωριστά θα άξιζε ένα δικό του ταξίδι! Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι μία σχετικά νεαρή χώρα, τα θαύματα της αμερικανικής φύσης 

ωστόσο μετρούν εκατομμύρια χρόνια ζωής και μαγνητίζουν τους ταξιδιώτες. Τα επισκεπτόμαστε με 

εκτενείς ξεναγήσεις και προσεκτικά επιλεγμένες διαμονές, τόσο σε μεγάλες πόλεις, όπως το Φοίνιξ και 

το Σολτ Λέικ Σίτι αλλά και στις περιοχές των ίδιων των Εθνικών Πάρκων ώστε να ζήσουμε στο έπακρο 

κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Η διαδρομή μας καταλήγει στην Καλιφόρνια και το 

κοσμοπολίτικο Σαν Φρανσίσκο, μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα σας γεμίσει εικόνες και 

αλησμόνητες εμπειρίες! 

 Η έρημος της Αριζόνα, σκηνικό σε αναρίθμητες κλασικές ταινίες γουέστερν! 

 Οι κόκκινοι ενεργειακοί βράχοι της Σεντόνα 

 Ο μεγαλειώδης αυτοκινητόδρομος Route 66, το όνειρο κάθε ταξιδιώτη.  

 Το Γκραν Κάνυον, το μεγαλύτερο φαράγγι του κόσμου! 

 Η εξωπραγματική ομορφιά στο Φαράγγι της Αντιλόπης, στην πολιτεία της Αριζόνα.  

 Οι αλλόκοτοι πέτρινοι πυργίσκοι «Χούντους» στο Φαράγγι Μπράις 

 Το Εθνικό Πάρκο Κάνιονλαντς στη συμβολή των ποταμών Green River και Κολοράντο 

 Οι γιγάντιες πέτρινες αψίδες στο Εθνικό Πάρκο Άρτσες (Πάρκο των Αψίδων) 

 Το «φλεγόμενο φαράγγι» Flaming Gorge, με τους χαρακτηριστικούς κόκκινους βράχους. 

 Το Εθνικό Πάρκο Γκραν Τέτον με την εντυπωσιακή οροσειρά. 

 Η εμπειρία του να περιμένεις τον Old Faithful στο Γέλοουστοουν να δικαιολογήσει ακόμα 

μία φορά το όνομά του! 

 Η απίστευτη ποικιλία τοπίων, χρωμάτων εικόνων στο Γέλοουστοουν 

 Το εντυπωσιακό Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, με τις κατακόρυφες γρανιτένιες βουνοπλαγιές 

 Η ειδυλλιακή διαδρομή των 17 Μιλίων (17 Miles Drive) στις ακτές του Ειρηνικού 

 Το κοσμοπολίτικο Σαν Φρανσίσκο, από τις πιο αγαπημένες πόλεις των ΗΠΑ 

 Η διαδρομή στον διάσημο Αυτοκινητόδρομο 1, καθοδόν προς το Σαν Φρανσίσκο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ινδιάνοι της Άγριας Δύσης είναι αναμφισβήτητα οι πρωταγωνιστές της 

αμερικανικής ιστορίας και ένα σημαντικό κεφάλαιό της. Φιγούρες παρεξηγημένες, που 

κάποτε αντιμετωπίστηκαν σαν απολίτιστοι και άγριοι, σήμερα αναγνωρίζονται ως 

εκπρόσωποι ενός πολιτισμού που έχει πολλά να διδάξει στους λευκούς εποίκους.  

Ποιοι είναι όμως πραγματικά οι Ινδιάνοι της Άγριας Δύσης; Όλοι μας φέρνουμε 

ζωντανή την εικόνα στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε σ’ αυτούς. Άνδρες γενναίοι, 

με χάλκινη επιδερμίδα, γαμψή μύτη, μακριά, μαύρα, στιλπνά μαλλιά, στολισμένα με 

φτερά, και ένα βλέμμα που θυμίζει αρπακτικό. Ρούχα από δέρμα, με κεντήματα από 

χάντρες, μοκασίνια για αθόρυβο περπάτημα, καταυλισμοί με σκηνές και πανέμορφες 

γυναίκες. Πολεμιστές των διαφόρων φυλών, όπως οι Σιου, οι Κομάντσι, οι Τσεγιέν 

κ.λπ., καλπάζουν πάνω σε γρήγορα άλογα, οπλισμένοι με τόξα και ακόντια. 

 

 Για τους περισσότερους λευκούς οι Ινδιάνοι εκπροσωπούν έναν λαό που 

γεννήθηκε για να κυνηγάει και να πολεμάει. Κι όμως ανάμεσα στις περίπου 30 

φυλές Ινδιάνων, υπήρχαν και κάποιες που ζούσαν ειρηνικά, καλλιεργούσαν 

καλαμπόκι ή κηπευτικά ή ήταν νομάδες που ακολουθούσαν τη λεία τους γιατί 

ζούσαν από το κυνήγι του βούβαλου.  

 

Το κλισέ της ομαδοποίησης των Ινδιάνων σε μία κατηγορία ανθρώπων μόνο 

σωστό δεν είναι. Όπως ανάμεσα στους λευκούς, έτσι και μεταξύ των 

ερυθρόδερμων, μπορούσες να συναντήσεις φιλειρηνικούς ανθρώπους αλλά και 

αδίστακτους δολοφόνους. Όλοι τους όμως, καθώς ήταν λίγοι αριθμητικά και 

πενιχρά εξοπλισμένοι, είχαν την ίδια κατάληξη: διώχθηκαν από τη γη τους και 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 

 

 

Ξέρετε ότι… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φαράγγι της Αντιλόπης 

 

Είναι έργο του νερού και των ανέμων, ωστόσο αν 

κάποιος ερχόταν να πει πως το Φαράγγι της 

Αντιλόπης το σχεδίασε εξ αρχής ένας καλλιτέχνης της 

αφηρημένης τέχνης, θα τον πιστεύαμε χωρίς δεύτερη 

σκέψη.  

 

Το Φαράγγι της Αντιλόπης, κοντά στο Πέιτζ της 

Αριζόνα, θεωρείται και είναι ένα από τα πιο 

εξωπραγματικά φαράγγια στον κόσμο. Οι Ινδιάνοι της 

περιοχής, ικανότατοι στην περιγραφή της 

περιβάλλουσας φύσης, ονόμασαν ένα κομμάτι του 

«Τόπος που το νερό κυλάει μέσα στους βράχους», και 

το υπόλοιπο «Σπειροειδής αψίδες βράχου»: δεν θα 

μπορούσε να υπάρχει ακριβέστερη περιγραφή. Τα 

κοπάδια αντιλόπης που έβοσκαν στην περιοχή 

«ευθύνονται» για την ονομασία που έγινε διάσημη σ’ 

όλο τον κόσμο.  

Το πρώτο κομμάτι του φαραγγιού είναι αυτό με την 

ευκολότερη πρόσβαση (και τον μικρότερο κίνδυνο 

πλημμύρας), με τις ακτίνες του ήλιου να πέφτουν 

πολλές φορές κάθετα, χρωματίζοντας τα βράχια με 

απίθανες αποχρώσεις του ερυθρού φάσματος. Οι 

φωτογράφοι όλου του κόσμου θεωρούν ιερό χρέος 

τους να έρθουν στο Πέιτζ για να αποτυπώσουν τις 

υπέροχες, λείες γραμμές του φαραγγιού και τις 

αναρίθμητες χρωματικές αποχρώσεις. Ένα αληθινό 

υπερθέαμα της φύσης που δεν έχει όμοιό του… 

 



 

 

Γέλοουστοουν 

 

Αν θεωρούσατε ότι η Ισλανδία διαθέτει τους πιο διάσημους και ψηλούς θερμοπί-

δακες στον κόσμο, τότε η επίσκεψη στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων θα σας 

προβληματίσει... 

Το Γέλοουστοουν, που άνοιξε τις πύλες του το 1872, με νομοθετική πράξη του τότε 

προέδρου Ulysses S. Grant, φιλοξενεί περίπου 10.000 γεωθερμικά θαύματα, 300 

από τους 500 θερμοπίδακες που υπάρχουν σε όλη τη γη και την Μεγάλη Πρισμα-

τική Θερμή Πηγή με τα εξωπραγματικά χρώματα (φωτό). 

Εδώ το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Οι θερμοπίδακες εκρήγνυνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με απίστευτη πίεση και σε τεράστιο ύψος, κάνοντας τους επισκέπτες 

να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Όλοι αυτοί οι θερμοπίδακες αντλούν ενέργεια από 

ένα υπερηφαίστειο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια και εξερράγη για 

τελευταία φορά πριν από 600.000 χρόνια.  

Το Γέλοουστοουν αποτελεί επίσης, ιδανικό καταφύγιο για τεράστιες αρκούδες 

γκρίζλι, βίσωνες, άλκες, λύκους, εκατοντάδες είδη θηλαστικών και πτηνών. Απλω-

μένο σε μια έκταση 9.000 τετραγωνικών μέτρων, γεμάτο από λίμνες, ποτάμια, κα-

ταρράκτες, φαράγγια και αιώνια χιονισμένες οροσειρές, διεκδικεί επάξια μία από 

τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα μεγαλύτερα φυσικά θαύματα των Ηνωμένων Πο-

λιτειών. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκραν Κάνυον 

Το μεγαλύτερο φαράγγι του πλανήτη, στο 

κέντρο μιας γειτονιάς με καυτές ερήμους, 

βραχώδεις κοιλάδες, κρυφά υπόγεια 

περάσματα, μύθους των ινδιάνων και 

καταυλισμούς των περιθωριακών πληθυσμών 

αυτής της χώρας. Το Γκραν Κάνυον συγκινεί με 

την απεραντοσύνη του, το βάθος του, τα χρώ-

ματά του  που αλλάζουν μέσα στην ημέρα και 

όλα τα μυστικά που κρύβει πίσω από την σκόνη 

των τουριστικών λεωφορείων. Αυτό το 

μεγαλόπρεπο σκηνικό µε τις αλλεπάλληλες 

χαράδρες, τα απόκρημνα τοιχώματα και τους 

θεόρατους βράχους µε τις αλλόκοτες μορφές, 

διαμορφώθηκε από τη διάβρωση που 

προκάλεσαν ο άνεμος και τα νερά του 

ποταμού Κολοράντο στη γη της Αριζόνας. Ο 

Ισπανός Λόπεθ ντε Κάρδενας ήταν ο πρώτος 

Ευρωπαίος που το 1540 αντίκρισε το 

μεγαλειώδες πανόραμα του Γκραν Κάνυον, 

ωστόσο, η ακριβής χαρτογράφηση της 

περιοχής πραγματοποιήθηκε μόλις στα μέσα 

του 19ου αιώνα.  

Το Γκραν Κάνυον βρίσκεται στο βορειοδυτικό 

τµήµα της Αριζόνας και αποτελεί το μεγαλύτερο 

και εντυπωσιακότερο φαράγγι του πλανήτη 

µας. Εκτείνεται σε µήκος 446 χιλιοµέτρων, 

πλάτος από 5,5 έως 30 χιλιόµετρα και το βάθος 

του φτάνει ακόµα και τα 1.500 µέτρα. Το 

διασχίζει ο ποταµός Κολοράντο, που ξεκινά 

από τα Βραχώδη Όρη και χύνεται στον Κόλπο 

του Μεξικού. Το Grand Canyon κρύβει στις 

πλαγιές του σχεδόν δύο δισεκατοµµύρια χρόνια 

γεωλογικής ιστορίας της περιοχής και 

υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από 

την Προϊστορική Περίοδο. Στα αλλεπάλληλα 

γεωλογικά στρώµατα που διακρίνονται στα 

τοιχώµατα ξετυλίγεται η ιστορία του στερεού 

φλοιού της γης. Αποτελεί ένα από τα αξε-

πέραστα µνηµεία της φύσης που δεν αφήνει 

κανέναν ασυγκίνητο· όχι τυχαία λοιπόν, το 1919 

ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυµός των ΗΠΑ και το 

1979 Μνημείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς της UNESCO.  

 

 



 

 

Γιοσέμιτι 
Έχετε δει ποτέ έναν καταρράκτη φωτιάς; Στο 

Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι των ΗΠΑ ακόμα κι 

αυτό δεν είναι απίθανο να συμβεί! Δεν είναι 

κάποιο κινηματογραφικό εφέ, είναι 

πραγματικότητα, αν και δεν πρόκειται για 

αληθινή φωτιά ή λάβα που ρέει αλλά για 

παιχνίδι του ηλιακού φωτός κατά το 

ηλιοβασίλεμα (κυρίως τους χειμερινούς 

μήνες) που κάνει τον καταρράκτη να 

φαίνεται πραγματικά πύρινος! 

Το θέαμα δεν είναι «δεδομένο», δεν 

πραγματοποιείται κάθε απόγευμα, μάλιστα 

τα τελευταία χρόνια παρατηρούνταν όλο και 

λιγότερο συχνά. Στην εμφάνισή του παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο και η βροχόπτωση 

που έχει σημειωθεί την περίοδο αυτή: τον 

χειμώνα, όταν είναι πιο πιθανό να συμβεί, οι 

φωτογράφοι κυριολεκτικά στριμώχνονται ο 

ένας δίπλα στον άλλο για να εξασφαλίσουν 

μια καλή θέση για το τρίποδό τους. 

Φανταστείτε την απογοήτευσή τους όταν το 

φαινόμενο δεν συμβαίνει, αλλά και τον 

απερίγραπτο ενθουσιασμό τους όταν ο 

«πύρινος καταρράκτης» κάνει την εμφάνισή 

του, έστω κι αν το θέαμα αυτό διαρκεί μόλις 

λίγα λεπτά. 

Πέρα απ’ αυτό πάντως, το Εθνικό Πάρκο 

Γιοσέμιτι, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 

αποτελεί υπερδημοφιλή πόλο έλξης, με 

περίπου 20 εκατομμύρια επισκέπτες τον 

χρόνο, και άκρως εντυπωσιακές φυσικές 

ομορφιές που μαγεύουν κάθε επισκέπτη! 

 

  

 



 

 

 

Route 66 
 

Στις αχανείς εκτάσεις των ΗΠΑ, με την κουλτούρα του αυτοκινήτου ως συμβόλου απόλυτης ελευθερίας, οι 

αυτοκινητόδρομοι είχαν και εξακολουθούν να έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στον τρόπο ζωής των 

Αμερικανών. Ο αυτοκινητόδρομος που ένωνε το ανεμοδαρμένο Σικάγο με το ηλιόλουστο Λος Άντζελες 

ήταν ο Route 66, γνωστός και ως «ο κύριος Δρόμος της Αμερικής» ή «η Μητέρα των Δρόμων».  

Το καλοκαίρι του 1926 ο Δρόμος πήρε επισήμως το όνομα του, έναν αύξοντα δηλαδή αριθμό - το 66 - και 

κέρδισε τον τίτλο της σημαντικότερης οδικής αρτηρίας της χώρας. Είχε μόνο δύο λωρίδες με συνολικό 

μήκος 3.945 χιλιόμετρα και διέσχιζε 8 Αμερικανικές πολιτείες, ενώνοντας εκείνες του Κέντρου με τη Δυτική 

Ακτή.  

Η διαδρομή κατά μήκος αυτού του αυτοκινητόδρομου έγινε ένα με την ελπίδα, καθώς οι άνθρωποι 

αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη στην εύφορη Δύση, τη γη της «δεύτερης ευκαιρίας», για να ξεφύγουν 

από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930. Ο Route 66 συμβόλιζε το «δρόμο για μια καινούργια 

ζωή».  

Με το πέρασμα του χρόνου και τα καραβάνια των αυτοκινήτων, επιχειρηματίες και επενδυτές διαπίστωσαν 

ότι ακόμη και οι φτωχότεροι των ταξιδιωτών υποχρεωτικά αναζητούσαν κατάλυμα και φαγητό, καύσιμα 

και σέρβις σε διάφορα σημεία της διαδρομής. Η ανάγκη αυτή έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς να 

φτιάξουν τη ζωή τους, καλύπτοντας τη ζήτηση σε μοτέλ, εστιατόρια, βενζινάδικα και συνεργεία σε όλο το 

μήκος του δρόμου.  

O μεταφορικός ρόλος του Route 66 γρήγορα πέρασε σε δεύτερο πλάνο, έγινε τραγούδι, μύθος, ταινία. 

Ήταν ένας επικίνδυνος αλλά συνάμα γοητευτικός δρόμος. Έγινε τόπος και τρόπος διακοπών, μονοπάτι 

για όνειρα, χώρος για «κόντρες», περιοχή για πόλεμο αστυνομίας-οδηγών. Στη δεκαετία του 1920 και του 

1930 πολλοί παράνομοι, όπως ο Ντίλινγκερ, ο Αλ Καπόνε, οι Μπόνι και Κλάιντ κ.ά., χρησιμοποίησαν τη 

διαδρομή αυτή για να ξεφύγουν από το νόμο. Κι ήταν επίσης ο αγαπημένος δρόμος των 

φορτηγατζήδων, που στη δεκαετία του '30 γνώριζαν μεγάλες δόξες, καθώς είχαν καταφέρει να 

ανταγωνίζονται με επιτυχία τους σιδηροδρόμους και τα πλοία σε ταχύτητα και συνέπεια. Στον Route 66 

φύτρωσαν όλα στοιχεία της σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας: εδώ πρωτοεμφανίστηκαν οι πινακίδες 

νέον για να τραβούν τα βλέμματα των οδηγών, εδώ σχεδιάστηκαν οι πιο pop διαφημίσεις, εδώ άνοιξαν τα 

πρώτα drive-in σινεμά & τα drive-through εστιατόρια.  

Οι μνήμες που έχει αφήσει ανεξίτηλες στους ταξιδιώτες τροφοδοτούν μια ολόκληρη βιομηχανία μοτέλ, 

εστιατορίων, βενζινάδικων και καταστημάτων με αναμνηστικά. Η διαδρομή κατά μήκος του δρόμου αυτού 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να γνωρίσει κανείς την Αμερική εκ των έσω και έναν ύμνο νοσταλγίας 

για όσους θέλουν να ανακαλύψουν μια αγνότερη εποχή. Ο Route 66 φαντάζει πλέον συνώνυμο του 

«ταξιδιού»!  

Κι ένα τραγούδι για το Δρόμο…  

www.youtube.com/watch?v=UhiZGjMwpAg&list=RDJc8_Qs_y-xs 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – πτήση για 

Φοίνιξ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Φοίνιξ, πρωτεύουσα της 

Αριζόνα. Η Αριζόνα, στην οποία γυρίστηκαν οι 

αγαπημένες μας καουμπόικες ταινίες της Άγριας 

Δύσης, είναι η έκτη μεγαλύτερη πολιτεία της Αμερικής 

στα σύνορα με το Μεξικό, γνωστή για τα ερημικά της 

τοπία, με τους διάσπαρτους γιγάντιους κάκτους, τις 

μεγάλες καλοκαιρινές φιέστες και τα δημοφιλή ροντέο, 

που συγκεντρώνουν πλήθη ξένων επισκεπτών και 

φιλόδοξους σύγχρονους καουμπόι. Ονομάζεται και 

πολιτεία του Γκραν Κάνυον, καθ’ όσον το γεωλογικό 

αυτό θαύμα βρίσκεται στην επικράτειά της, όμως έχει να 

επιδείξει πολλά ακόμη αξιοθέατα, όπως η περίφημη 

«Μόνιουμεντ Βάλεϊ», οι κόκκινοι ενεργειακοί βράχοι της 

Σεντόνα και το προκολομβιανό Κάστρο Μοντεζούμα. 

Άφιξη στο Φόινιξ, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Φοίνιξ (ξενάγηση) – κάστρο Μοντεζούμα – 

Σεντόνα (ξενάγηση) – Φλάγκσταφ  

Στην πρωινή μας περιήγηση θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε την άψογη οικιστική οργάνωση, την 

καθαριότητα και τη φροντίδα της μητρόπολης των δύο 

εκατομμυρίων κατοίκων, με τα υπερσύγχρονα 

μοντέρνα δημόσια κτίρια, τα πολυτελή ξενοδοχεία και 

συνεδριακά κέντρα, χτισμένη στη γνωστή για τις υψηλές 

θερμοκρασίες «Κοιλάδα του Ήλιου». 

Στη συνέχεια μια θαυμάσια διαδρομή, με υπέροχη θέα 

τους τεράστιους μοναχικούς κάκτους (saguarocacti), 

θα μας οδηγήσει στο Κάστρο Μοντεζούμα, που 

βρίσκεται κοντά στον προκολομβιανό οικισμό των 

Ινδιάνων Σινάγκουα. Οι τεράστιες, απόκρημνες, 

βραχώδεις πλαγιές με τους περίεργους σχηματισμούς 

που θα δούμε κατά την περιήγησή μας αποτελούσαν 

κατοικίες-καταφύγια των Ινδιάνων, είναι πολύ 

εντυπωσιακές και προκαλούν τον θαυμασμό στον 

επισκέπτη.  

Επόμενη στάση μας η πολύ όμορφη και γραφική μικρή 

πόλη της Σεντόνα. Αγαπημένος προορισμός 

καλλιτεχνών, φυσιολατρών, και ανθρώπων με 

πνευματικές αναζητήσεις, είναι χτισμένη αρμονικά 

ανάμεσα σε κοκκινόχρωμους βράχους και θεωρείται 

παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο. Ένας μικρός περίπατος 

στο γραφικό κέντρο και ένας καφές στα μπαλκόνια με 

το αγνάντεμα θα είναι ό,τι καλύτερο! Ακολουθεί στη 

 



 

 

  

 
συνέχεια μια καταπράσινη διαδρομή μέσω του μικρού 

εθνικού δρυμού OakCreek, για να φτάσουμε στο 

Φλάγκσταφ, τον σημερινό μας προορισμό. Μετά την 

τακτοποίηση στο εξαιρετικό ξενοδοχείο μας, βραδινή 

έξοδος και περίπατος στους πεζόδρομους του μικρού 

ιστορικού κέντρου της χαριτωμένης αυτής πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Φλάγκσταφ – Route 66 – Γουίλιαμς – Γκραν 

Κάνυον (South Rim) – λίμνη Πάουελ – Πέιτζ 

Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλειώδες Γκραν Κάνυον. 

Αρχικά όμως θα οδηγηθούμε στον θρυλικό 

αυτοκινητόδρομο Route 66, που έγινε σύμβολο της 

αναζήτησης της γενιάς του Τζακ Κέρουακ, και θα 

επισκεφθούμε το Γουίλιαμς, μια πόλη με έντονο 

χαρακτήρα εποχής, παλαιού τύπου σπίτια, μικρά μοτέλ 

και τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό.  

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη νότια είσοδο 

(South Rim) του Μεγάλου Φαραγγιού, του Γκραν 

Κάνυον. 

Το γεωλογικό αυτό θαύμα, που διασχίζει ο ποταμός 

Κολοράντο, έχει μήκος 446 χιλιόμετρα, πλάτος μεταξύ 

6,5 και 29 χιλιομέτρων και βάθος που φθάνει τα 1,83 

χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το Εθνικό 

Πάρκο του Γκραν Κάνυον, ένα από τα πρώτα εθνικά 

πάρκα των ΗΠΑ και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO. Στην περιοχή ζούσαν φυλές ιθαγενών, 

κυρίως οι «Pueblos», πριν από τον αποικισμό της 

Αμερικής από τους Ευρωπαίους. Το φαράγγι ήταν ιερό 

για αυτούς. Από το 1.200 έφτιαχναν τα καταλύματά 

τους στις σπηλιές του φαραγγιού. Απόγονοι των 

αρχαίων αυτών φυλών είναι οι Ινδιάνοι Ναβάχο.  

Για το Γκραν Κάνυον έχουν γραφτεί πολλά, αλλά καμία 

περιγραφή δεν είναι ικανή να αποδώσει το εσωτερικό 

δέος και τα απίστευτα συναισθήματα που γεννά στον 

επισκέπτη η πρώτη επαφή με το γεωλογικό αυτό θαύμα 

σε μια τιτάνια κλίμακα δημιουργίας. Διότι είναι ακριβώς 

αυτά τα συναισθήματα και το «κόψιμο της ανάσας» 

που προκαλεί η θέα του, στα οποία οφείλεται η 

παγκόσμια φήμη του. Η επίσκεψή μας θα είναι 

απολαυστική: Θα το προσεγγίσουμε από 

διαφορετικούς εξώστες, θα το θαυμάσουμε, θα το 

αφουγκραστούμε και θα το φωτογραφίσουμε. Στη 

συνέχεια, αν και καθηλωμένοι από το μεγαλείο και την 

ομορφιά του, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας για την 

πόλη Πέιτζ, στις όχθες της τεχνητής λίμνης Πάουελ. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα 

έξοδος στην πόλη, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα 

δείπνου και περιπάτου. Διανυκτέρευση. 

 



 

 

 

  

4η ημέρα: Πέιτζ – Φαράγγι Αντιλόπης – Φαράγγι 

Μπράις – Κανάμπ – Πέιτζ  

Άλλη μια συγκλονιστική ημέρα μάς περιμένει σήμερα. 

Θα επισκεφθούμε το περίφημο Φαράγγι της 

Αντιλόπης. Νεαροί ξεναγοί Ινδιάνοι Ναβάχο 

(βρισκόμαστε στην εδαφική δικαιοδοσία της φυλής 

τους) θα μας οδηγήσουν στο πιο εντυπωσιακό 

φαράγγι, με στενές διαβάσεις, υπέροχα σμιλεμένες σε 

ροδόχρωμους κατακόρυφους βράχους, στην πιο 

φωτογενή και περιπετειώδη διαδρομή του ταξιδιού μας!  

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε βορειοδυτικά, θα 

περάσουμε στην πολιτεία της Γιούτα (Utah) και θα 

οδηγηθούμε στην είσοδο ενός άλλου εντυπωσιακού 

φαραγγιού με πολύ πρωτότυπους σχηματισμούς. Το 

Φαράγγι Μπράις (BryceCanyon), που είναι στην 

ουσία ένα τεράστιο αμφιθέατρο χωμένο στη γη, με 

χαρακτηριστικούς, μυτερούς, πέτρινους πυργίσκους, 

εκατοντάδες σε αριθμό, που δημιούργησε ο χρόνος 

δίνοντάς τους υπέροχους χρωματισμούς. «Χούντους» 

ονομάζονται οι σχηματισμοί και θα τους 

απολαύσουμε από τους φωτογραφικούς εξώστες.  

Στον δρόμο της επιστροφής δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε μια στάση στο ξακουστό Κανάμπ ή 

«Little Hollywood», όπως αλλιώς είναι γνωστό. Εδώ, 

στο πανδοχείο «Parry Lodge» διανυκτέρευσαν μεγάλα 

ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Τζον Γουέιν, ο 

Τσάρλτον Ίστον, η Άβα Γκάρντνερ, στα γυρίσματα 

κινηματογραφικών ταινιών με φόντο την κοιλάδα του 

ποταμού Colorado και την Άγρια Δύση.  

Με την επιστροφή μας στο Πέιτζ, θα περάσουμε δίπλα 

στη λίμνη Πάουελ για να θαυμάσουμε την ομορφιά 

του τοπίου και το υδροηλεκτρικό φράγμα καθώς 

πλησιάζει το ηλιοβασίλεμα. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Πέιτζ – Μόνιουμεντ Βάλεϊ – Κάνιονλαντς 

(Island in the Sky) – Μοάμπ 

Πρωινή αναχώρηση για την κοιλάδα των Ινδιάνων 

Ναβάχο, γνωστή για τα μοναδικά απόμακρα και 

αφιλόξενα τοπία της, με έντονο άρωμα γουέστερν, την 

κοιλάδα-μνημείο, τη Μόνιουμεντ Βάλεϊ. Θα κάνουμε 

φυσικά στάση για να απολαύσουμε την κοιλάδα με 

τους κόκκινους βράχους και την καθηλωτική ομορφιά, 

και να γίνουμε και εμείς μέρος αυτής της άγριας και 

νοσταλγικής αυτής ατμόσφαιρας.  

Αργότερα θα συνεχίσουμε για μια απέραντη περιοχή 

που διαμορφώνεται από διαδοχικά φαράγγια 

(canyons)και μας προσφέρει μια σπάνια για την 

έκτασή της εντυπωσιακή θέα: το Εθνικό Πάρκο 

Canyonlands. Θα σταθούμε για φωτογραφίες σε 

πανοραμικούς εξώστες, όπου θα θαυμάσουμε την 

υπέροχη θέα πάνω στη συμβολή των δύο ποταμών 

 



 

 

 

 

 

  

GreenRiver και Colorado και θα διασχίσουμε την 

απίστευτης γραφικότητας περιοχή που φέρει το 

γοητευτικό όνομα «Island in the sky».  

Έπειτα από μια σύντομη στάση στο κέντρο 

επισκεπτών, για να συμπληρώσουμε την ενημέρωσή 

μας σχετικά με τη γεωλογία της περιοχής, θα 

συνεχίσουμε για το Μοάμπ, που θα μας φιλοξενήσει 

για απόψε το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Μοάμπ – Εθνικό Πάρκο Άρτσες – Flaming 

Gorge – Green River – Red Canyon – Ροκ Σπρινγκς 

Οι εμπειρίες συνεχίζονται και ετοιμαζόμαστε για νέεες, 

καταπληκτικές εικόνες! Θα αναχωρήσουμε σήμερα το 

πρωί λοιπόν για το Εθνικό Πάρκο Άρτσες ή «Πάρκο 

των Αψίδων». Δεκάδες γιγάντιες πέτρινες αψίδες 

διαμορφώνουν ένα σκηνικό εξωπραγματικό, σε μια 

τεράστια έκταση 310 τετρ. χλμ. Θα φωτογραφηθούμε 

μαζί τους και θα περπατήσουμε μέχρι τον εξώστη για 

να θαυμάσουμε την πλέον φημισμένη από όλες, την 

περίφημη Delicate Arch. Η απεραντοσύνη των 

εκτάσεων κάτω από τον ατελείωτο ορίζοντα κάνουν 

το «Πάρκο των Αψίδων» ένα από τα διασημότερα 

αξιοθέατα των ΗΠΑ.  

Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας προς τα βόρεια και 

διασχίζοντας εκτεταμένες περιοχές εντυπωσιακής 

φυσικής ομορφιάς θα φτάσουμε σε ένα ακόμη 

ιδιαίτερο Εθνικό πάρκο, το Flaming Gorge η 

«Φλεγόμενο Φαράγγι». Έχει πάρει το όνομά του από 

το έντονο κόκκινο χρώμα των βράχων που το 

σχηματίζουν και αποτελεί εθνική περιοχή για αθλητικές 

εξορμήσεις και δραστηριότητες αναψυχής.  

Αμέσως μετά θα σταθούμε για λίγο στο κέντρο 

επισκεπτών για να δούμε το εντυπωσιακό 

υδροηλεκτρικό φράγμα πάνω στον ποταμό Green 

River, ο οποίος σχηματίζει το φαράγγι, και στη 

συνέχεια θα οδηγηθούμε στον εξώστη Red Canyon 

View Point, από όπου θα απολαύσουμε την 

ωραιότερη θέα της περιοχής, που δικαιολογεί και την 

ονομασία του φαραγγιού. Η ημέρα μας θα καταλήξει 

στο Ροκ Σπρινγκς για τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας και διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Ροκ Σπρίνγκς – Τζάκσον Χολ – Γκραν Τέτον 

– Γέλοουστοουν (Old Faithfull) 

Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Τζάκσον 

Χολ, όπου θα αλλάξουμε ατμόσφαιρα και θα 

βρεθούμε σε ένα πραγματικά αλπικό τοπίο. Το 

Τζάκσον Χολ είναι μια πανέμορφη κοιλάδα που 

περιτριγυρίζεται από πανύψηλα βουνά κοντά στα 

σύνορα της πολιτείας του Γουαϊόμινγκ με την πολιτεία 

 



 

 

  

του Αϊντάχο. Θα σταματήσουμε για να χαρούμε την 

πολύ συμπαθητική μικρή πόλη Jackson με τον 

κοσμοπολίτικο αέρα, τις ωραίες εξοχικές κατοικίες και 

τα ιδιαίτερα μικρά ξενοδοχεία για τους πλούσιους 

επισκέπτες που έρχονται για ορεινές εξορμήσεις και 

χειμερινό σκι.  

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο 

Γκραν Τέτον (GrandTeton), όπου λίμνες με 

πεντακάθαρα νερά, άγρια ζώα, ψηλά βουνά με 

χιονισμένες βουνοκορφές στον ορίζοντα και 

πολυποίκιλη βλάστηση δημιουργούν ένα υπέροχο 

σκηνικό. Θα σταθούμε σε επιλεγμένα σημεία για να 

αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να θαυμάσουμε τη 

μοναδική θέα της οροσειράς Grand Teton Range και 

να απορροφήσουμε την ακηλίδωτη ομορφιά του 

τοπίου.  

Κατόπιν θα συνεχίσουμε βόρεια και σε μικρή 

απόσταση θα ζήσουμε τη μεγάλη στιγμή του 

ταξιδιού, το περίφημο και διάσημο Εθνικό Πάρκο 

Γέλοουστοουν! Ομαδική φωτογραφία μπρος στην 

πινακίδα της νότιας εισόδου και ατέρμονη οπτική 

απόλαυση της διαδρομής μέχρι το μεγαλύτερο 

αξιοθέατο του πάρκου, τον θρυλικό θερμοπίδακα 

Old Faithfull. Είναι ο μεγαλύτερος θερμοπίδακας 

στον κόσμο, εκτινάσσει σχεδόν με απίστευτη 

πιστότητα κάθε 90 λεπτά -σε αυτό οφείλει, βεβαίως, 

την ονομασία του- τεράστιες ποσότητες καυτού 

νερού πάνω από 50 μ. από το έδαφος και ενίοτε 

χαρίζει ένα από τα ομορφότερα «ουράνια τόξα της 

Γης»... Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και 

καφεδάκι στο ιστορικό πανδοχείο Old Faithful Inn. Η 

απολαυστική διαδρομή μας όμως δεν τελειώνει εδώ, 

αλλά θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε στο 

ξενοδοχείο μας. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Γέλοουστοουν (Grand Prismatic Springs, 

Artists Point, Mud Volcanos, Canyon Village) 

Σήμερα η ημέρα μας θα είναι αφιερωμένη στη 

μοναδική και ανεπιτήδευτη ποικίλη ομορφιά του 

Εθνικού Πάρκου Γέλοουστοουν, που δημιουργήθηκε 

πριν από 600.000 χρόνια και είναι ίσως το 

διασημότερο πάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 

διαδρομές μας πολύ πιθανόν να συναντήσουμε 

μικρές αγέλες άγριων ζώων που ζουν στο πάρκο, 

όπως βίσωνες και ελάφια, διάφορα πουλιά και 

πολλές αγριόπαπιες να κολυμπούν στα νερά των 

ποταμών. 

Θα διασχίσουμε την όμορφη και ήσυχη κοιλάδα που 

σχηματίζει ο ποταμός Madison, προσφέροντας 

ειδυλλιακή ομορφιά, θα επισκεφθούμε τις θερμές 

πηγές στο Grand Prismatic Springs και θα 

 



 

 

 

  

περπατήσουμε τις κυκλικές ξύλινες διαδρομές για 

τους επισκέπτες, θαυμάζοντας τη γεωλογική 

δραστηριότητα και τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά 

των πηγών. 

Θα απολαύσουμε τη δροσιστική αύρα πολλών 

θεαματικών καταρρακτών στο Gibbon Falls και στο 

Artists Point και θα εκπλαγούμε από την παράξενη 

κοιλότητα με τα λασπώδη ηφαίστεια (Mud Volcanos). 

Το μεσημέρι θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

αναμνηστικά και σνακ στο κέντρο επισκεπτών του 

Canyon Village και θα συνεχίσουμε τη γνωριμία μας 

με τις ατέλειωτες φυσικές ομορφιές του 

Γέλοουστοουν. Πλήρως γοητευμένοι και 

ικανοποιημένοι από τη μεστή μας ημέρα, θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Γέλοουστοουν – Σολτ Λέικ Σίτι (ξενάγηση) 

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τον Νότο και την 

ξεχωριστή πόλη του Σολτ Λέικ Σίτι, πρωτεύουσα της 

πολιτείας της Γιούτα (Utah). Η πόλη είναι χτισμένη στις 

όχθες της ομώνυμης «Αλμυρής Λίμνης», είναι 

πατρίδα της ιδιαίτερης χριστιανικής σέκτας των 

μορμόνων και εντυπωσιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη 

με τις πολύ πλατιές λεωφόρους, τις καταπράσινες 

αλέες και τα ιδιαιτέρως περιποιημένα κτίρια. 

Στην περιήγηση θα επισκεφθούμε την κεντρική 

πλατεία του Τεμένους (Temple Square), την 

πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, το κυβερνείο και άλλα 

δημόσια κτίρια, καθώς και το μνημείο των μορμόνων 

(Brigham Young Memorial). Στο τέλος της 

περιήγησης μας περιμένει το θαυμάσιο ξενοδοχείο 

Little America, μια όαση στο κέντρο της πόλης. 

Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Σολτ Λέικ Σίτι – πτήση για Σαν Φρανσίσκο 

– Πάρκο Γιοσέμιτι 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι και 

πτήση για το Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια. 

Αμέσως μετά την προσγείωση θα επιβιβαστούμε στο 

πούλμαν και θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας προς 

τα ανατολικά που θα μας φέρει στη δυτική είσοδο του 

αγαπημένου Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι της 

Καλιφόρνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Πάρκο Γιοσέμιτι (ξενάγηση) – Σαλίνας 

Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα από το πιο διάσημα 

Εθνικά Πάρκα των ΗΠΑ, το Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. 

Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με 

έκταση 761.266 στρεμμάτων, προσελκύει ετησίως 

εκατομμύρια επισκέπτες για τις εκπληκτικές φυσικές 

 



 

 

 

 

  

ομορφιές του. Εντυπωσιακές κατακόρυφες 

βουνοπλαγιές από γρανίτη, ορμητικοί καταρράκτες, 

σκηνικά ποτάμια, χείμαρροι και σπουδαία 

βιοποικιλότητα είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του.  

Θα ξεκινήσουμε την επίσκεψή μας από το Yosemite 

Valley Lodge, θα κάνουμε έναν ευχάριστο περίπατο για 

να δούμε από κοντά τον καταρράκτη και στη συνέχεια 

θα επιβιβαστούμε στα ανοιχτά τραμ για να 

περιηγηθούμε στα πιο ωραία τοπία του πάρκου, να 

δούμε από κοντά τον El Capitan (ο μεγαλύτερος 

μονόλιθος από γρανίτη στον κόσμο, με ύψος 1,200 μ.), 

να θαυμάσουμε τον διάσημο σχηματισμό Half Dome 

και να πάρουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τους 

εθελοντές Rangers.  

Το απόγευμα θα αποχαιρετήσουμε το Γιοσέμιτι και μέσω 

μιας εκτεταμένης περιοχής με αγροτικές καλλιέργειες 

οπωροφόρων δέντρων, κηπευτικών και φράουλας, θα 

φτάσουμε στην πόλη Σαλίνας, γνωστή για τον διάσημο 

συγγραφέα Τζον Στάιμπεκ (Τα Σταφύλια της Οργής, 

Άνθρωποι και Ποντίκια) που έζησε κάποτε εδώ. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: Σαλίνας – Καρμέλ – αυτοκινητόδρομος Α1 – 

Σάντα Κρουζ – Πεσκαδέρο Μπέι – Σαν Φρανσίσκο 

Σήμερα ανοίγεται μπροστά μας ακόμη μία υπέροχη 

ημέρα, με θαυμάσιους και διάσημους 

αυτοκινητόδρομους. Ακολουθούμε την ειδυλλιακή 

διαδρομή των 17 Μιλίων (17 Miles Drive), πλάι στον 

Ειρηνικό Ωκεανό, αγναντεύοντας γραφικούς 

κολπίσκους, όμορφες εξοχικές κατοικίες και ωκεάνια 

κύματα. Έπειτα από μικρές στάσεις για φωτογραφίες 

και περιπάτους θα φτάσουμε στο πολύ κομψό Καρμέλ 

(Carmel by the sea). Θελκτική μικρή πόλη με μοντέρνες 

μπουτίκ, ελκυστικές βιτρίνες, εστιατόρια και καφέ, 

αποτελεί αγαπημένο προορισμό πολλών ανθρώπων 

της ελίτ, της τέχνης και της μόδας.  

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε μέσω του διάσημου 

Αυτοκινητόδρομου Νο 1, με προορισμό το Σαν 

Φρανσίσκο. Η διαδρομή προσφέρει πανοραμική θέα 

στον Ειρηνικό Ωκεανό και θεωρείται μία από τις 

ωραιότερες οδικές διαδρομές στον πλανήτη. Στην 

πορεία μας θα επισκεφθούμε τη χαρούμενη 

λουτρόπολη της Σάντα Κρουζ και θα σταματήσουμε 

στην παραλία του Pescadero Bay για να 

περπατήσουμε στην άμμο και να γευθούμε την αλμύρα 

του μεγάλου ωκεανού. Γεμάτοι από εξαιρετικές 

εντυπώσεις και γαλάζιες εικόνες θα φτάσουμε στο 

πανέμορφο Σαν Φρανσίσκο, την πιο φιλελεύθερη πόλη 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Τακτοποίηση στο 

κεντρικότατο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

 



 

  

13η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο (ξενάγηση με Κόλπο, 

Σοσαλίτο, Μπέρκλεϊ, Όκλαντ) 

Ξεκινάμε την εξερεύνηση του Σαν Φρανσίσκο και πάμε 

να δούμε την κεντρική πλατεία Union Square, το 

Δημαρχείο που μοιάζει με το Καπιτώλιο της 

Ουάσιγκτον, την Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Όπερα, 

την περίφημη και πολύχρωμη Τσάινα Τάουν, και το 

twinpeaks – τις δίδυμες κορυφές απ’ όπου θα έχουμε 

μια πανοραμική θέα της πόλης. Στη συνέχεια θα 

διασχίσουμε τη μεγαλειώδη Golden Gate – τη γέφυρα 

μήκους 1.272 μέτρων που συνδέει το Σαν Φρανσίσκο 

με τη βορεινή κομητεία Marin.  

Στο άλλο άκρο αυτής της γέφυρας, θα 

αποθανατίσουμε το υπέροχο σκηνικό που απλώνεται 

μπροστά μας, με τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, τη 

χερσόνησο της παλιάς πόλης και το 

πολυκινηματογραφημένο νησί-φυλακή Αλκατράζ. Στη 

συνέχεια θα σταματήσουμε στο γραφικό 

παραθαλάσσιο Σοσαλίτο, με την μεσογειακού τύπου 

ομορφιά και τα υπαίθρια μαγαζιά. Θα συνεχίσουμε 

περνώντας από τη γέφυρα San Rafael, θα 

κατευθυνθούμε προς το Όκλαντ και αφού περάσουμε 

και την τρίτη κρεμαστή γέφυρα (BayBridge), θα 

επιστρέψουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Θα σταματήσουμε 

στο Φίσερμανς Γουόρφ, την προβλήτα των ψαράδων, 

τη γνωστή αυτή παραθαλάσσια συνοικία με τις 

ταβέρνες, αλλά και τους θαλάσσιους λέοντες που 

λιάζονται στις πλωτές αποβάθρες! Όσοι θέλετε, 

μπορείτε να απολαύσετε ένα γεύμα με θαλασσινά, και 

ειδικότερα με τα γιγάντια καβούρια του Ατλαντικού. Το 

πούλμαν θα καταλήξει στο ξενοδοχείο μας αργά το 

απόγευμα. 

 

14η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο (ελεύθερη ημέρα) 

Ελεύθερη ημέρα για  βόλτες με τον αρχηγό μας σήμερα 

στο Σαν Φρανσίσκο. Θα περιπλανηθούμε με τα πόδια 

στην καρδιά της πόλης και θα επιβιβαστούμε στο 

γνωστό, ιστορικό τραμ για μια μοναδικής εμπειρίας 

διαδρομή, με στάσεις σε σημεία-κλειδιά της πόλης, με 

τελικό προορισμό το Φίσερμανς Γουόρφ στην 

παραλία.  

Θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, τον αρχηγό σε έναν 

μεγάλο περίπατο (Walking Tour) και θα επισκεφθούμε 

από κοντά αξιοθέατα όπως ο δρομίσκος Jack 

Kerouac Alley, το βιβλιοπωλείο της Beat ποίησης και 

του ελεύθερου λόγου City Lights Bookstore, θα 

πάρουμε τον καφέ μας στο περίφημο καφέ Trieste, 

όπου ο Francis Ford Coppola έγραψε το σενάριο για 

τον θρυλικό «Νονό», θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες 

για την εργατική τάξη στο Coit Tower, θα 

κατηφορίσουμε τις οκτώ στροφές της πασίγνωστης 

Lombart Street, θα περιηγηθούμε στην ψυχεδελική 

 



 

 

 

 

  

συνοικία των 60s Haight and Ashbury, όπου 

γιορτάστηκε το 1967 το «Καλοκαίρι της Αγάπης», θα 

δούμε τον Βοτανικό Κήπο Flower Consevatoir στο 

Πάρκο Golden Gate και θα περάσουμε μια υπέροχη 

βιωματική ημέρα στην πόλη που ενέπνευσε τους 

Eagles για να γράψουν το περίφημο τραγούδι τους 

Hotel California. Έπειτα από μια γεμάτη ημέρα θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε. 

 

15η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – πτήση επιστροφής 

Τελευταίες βόλτες και ψώνια στο Σαν Φρανσίσκο και 

στη συνέχεια έγκαιρη μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση της επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.  

 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

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 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο VersusTravel 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** 

Αναχώρηση 2022: 08.08  

 

€ 4.990 

€ 5.170 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 6.110 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.500 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

- Αθήνα – Θεσσαλονίκηστο οποίο και οφείλεταιη διαφορά στην τιμή. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να 

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

Δεν απαιτούνται 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 τιςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην 

Αθήνα καιθέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές 

τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 εάν υπάρχει 

σφραγίδα των χωρών αυτών στο τρέχον 

διαβατήριο σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 

επικοινωνήστε με τους πωλητές, στο 

γραφείο μας. 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Πρωινό καθημερινά.  

 Μετακινήσεις: με αεροπλάνα, πούλμαν. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*. στις πόλεις (Φοίνιξ, 

Φλάγκσταφ, Μοάμπ, Σολτ Λέικ Σίτι, Σαν Φρανσίσκο) 

και σε ξενοδοχεία 3* στην περιοχή των πάρκων και των 

κάνυονς.  

 Αρχηγός με εμπειρία στο συγκεκριμένο ταξίδι. 

 Μετακινήσεις, επισκέψεις είσοδοι σε αξιοθέατα και 

εθνικά πάρκα, που αναφέρονται στο πρόγραμμα ότι 

επισκεπτόμαστε. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 

ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει) εκτός από εισόδους σε μουσεία και 

αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά 

αναψυκτικά κλπ. 

 

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.α.). 

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:€870 

 Είσοδοι σε μουσεία 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Καλό θα είναι να δηλώνετε την επιθυμία σας για Twin (2 

κρεβάτια) ή Double Room (ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι) στο 

Γραφείο μας κατά την κράτησή σας και οπωσδήποτε πριν 

την αναχώρηση της εκδρομής. 

- Στις Η.Π.Α. δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια. Τα 

standardδωμάτια είναι πάντα με ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι 

(King Bed) ή με 2 διπλά κρεβάτια (Twin King ή Queen beds). 

- Στις περιπτώσεις που 3 ή 4 άτομα κάνουν χρήση αυτών 

των δωματίων τυγχάνουν και μεγάλης έκπτωσης. 

- Τρίκλινο με την προσθήκη έξτρα κρεββατιού δεν υπάρχει 

στην standard κατηγορία και χρειάζεται άλλος τύπος 

δωματίου με διαφορετική (υψηλότερη) τιμή και χωρίς την 

έκπτωση. 

 



 

 

 

 

 

 

  

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-mailκ.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 1.000€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 

9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 

5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 

793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε 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 VersusTravel, 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 VersusTravel 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.  

 VersusClub, 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, Στοά Παύλου Καλλιγά, 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 VersusClub, 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 VersusClub 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 με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου 

που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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

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

VersusClub – εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο 

«PortoPalace», 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 VersusTravel 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. 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, 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. 

 



 

 Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, στο Σύνταγμα, 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 VersusLive 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 VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν 

πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το 

VersusTravel 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 VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 VersusTravel 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 VersusTravel 

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, 

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

στη SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

 για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 

μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

 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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 


