
 

 

 

 

  

Μόντρεαλ, Κεμπέκ, Οτάβα, Τορόντο, Καταρράκτες Νιαγάρα, 
Κάλγκαρυ, Βραχώδη Όρη, Παγετώνας Αθαμπάσκα, Μπανφ, 

Λίμνη Λουίζ, Σαν Πικς, Βανκούβερ 

  Αναχωρήσεις: 06.08        18 ημέρες 

Πανόραμα Καναδά 
από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τις ακτές του Ειρηνικού 

με κρουαζιέρα παρατήρησης φαλαινών  
και εκτενή επίσκεψη των Καναδικών Βραχωδών Ορέων 

Από άκρη σε άκρη 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Καναδάς από 
άκρη σε άκρη  
Βρετανική οργάνωση, 
γαλλική ζωντάνια, ελβετική 
ακρίβεια, αμερικανική άνεση. 
Ο φιλόξενος και 
πολιτισμένος Καναδάς 
αποτελεί εξαιρετικό 
παράδειγμα για το πώς 
μπορεί να λειτουργεί ένα 
δίκαιο κράτος ως προς τη 
φύση και τους ανθρώπους 
του και γι’ αυτό είναι και ένα 
από τα πιο αγαπημένα μας 
καλοκαιρινά ταξίδια. 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
Ο μεγάλος Καναδάς: το πρόγραμμα που τόσοι ταξιδιώτες μας έχουν 

αγαπήσει τα τελευταία χρόνια Ένα από ωραιότερα κλασσικά, 

καλοκαιρινά και μεγάλης διάρκειας προγράμματα του Versus Travel.  

Το πληρέστερο, αρτιότατα σχεδιασμένο και καταξιωμένο 

πρόγραμμα γνωριμίας του Καναδά από την ακτή του Ατλαντικού 

στον Ειρηνικό, με αρκετό χρόνο εκεί που χρειάζεται για να ρουφήξετε 

κάθε γουλιά της μεγαλόπρεπης αυτής χώρας 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω ακριβές 

δραστηριότητες, χωρίς προαιρετικά:  

 Κεντρικά, επώνυμα και σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις στις πόλεις.  
 Ξενοδοχεία και Mountain Lodges στα Βραχώδη Όρη 3* & 4*. 
 Εκδρομή με πλοίο για παρατήρηση φαλαινών στο Τάντουσακ. 
 Διαμονή στις ιστορικές πόλεις του Κεμπέκ και της Οτάβα, έτσι 
ώστε να βιώσετε την πραγματική τους ζωή, να τις περπατήσετε τα 
βράδια και νοιώσετε την ομορφιά τους. 
 Κρουαζιέρα στην περιοχή των Χιλίων Λιμνών καθ’ οδόν προς 
το Τορόντο. 
 Βόλτα με το καραβάκι Hornblower (Maid of the Mist) στους 
καταρράκτες του Νιαγάρα. 
 5ήμερη οδική διαδρομή με ξεναγήσεις και ένα 
φαντασμαγορικό φωτογραφικό μεγαλείο στα Βραχώδη Όρη 
 Ολοήμερη περιήγηση στον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά 
οχήματα, με είσοδο στο Glacier Adventure & Glacier Skywalk. 
 Ολοήμερη περιήγηση στο Μπανφ με είσοδο στην Gondola 
(εναέριο τελεφερίκ). 
 Ημιδιατροφή στο Μπανφ, το Τζάσπερ και το Σαν Πικς 
 Κρουαζιέρα στη λίμνη Μαϊνγουάνκα, στο Εθνικό Πάρκο 
Παγετώνων στο Μπανφ.  
 Ολοήμερη εκδρομή στο νησί της Βικτόρια από το Βανκούβερ 

(κόστος 140-160$ το άτομο, που περιλαμβάνεται στην τιμή) 
 Αποχαιρετιστήριο γεύμα και κρουαζιέρα στον Κόλπο του 
Βανκούβερ. 
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός με πολυετή πείρα και γνώσεις του 
Καναδά, για εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις και τα 
μνημεία που επισκεπτόμαστε. 
 Προσεκτικά επιλεγμένες πτήσεις και ανταποκρίσεις.  
 

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα, συγκρίνετε και μη 

συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
 
ΙNFO 
Πρωτεύουσα: Οτάβα 
Πληθυσμός: 32,29 εκατομμύρια 
Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά (κυρίως επίσημη 
γλώσσα της επαρχίας του Κεμπέκ) 
Διαφορά ώρας με την Ελλάδα: Υπάρχουν 6 ζώνες 
ώρας, σε Οτάβα, Μόντρεαλ και Τορόντο -7 ώρες, 
στο Κάλγκαρι -9 ώρες και στο Βανκούβερ -10 ώρες 
Νόμισμα: Δολάριο Καναδά 
Διεθνής κωδικός κλήσης: +1 
 
Επιπλέον γνώσεις  
Βιβλία 
- «Καναδάς», του Ρίτσαρντ Φορντ, εκδόσεις Πατάκη. 
-  «Canada», από το Lonely Planet.  
Καναδικός κινηματογράφος 
- «Παγωμένος Δρομέας», του Ζακαρίας Κούνουκ. 
Μια σκληρή και ταυτόχρονα λυρική ματιά στην 
απόμακρη καθημερινότητα των Εσκιμώων Ινουίτ.  
- «Λεολό», του Ζαν-Κλοντ Λοζόν. 
- «Goin’ Down the Road», του Ντόναλντ Σεμπίμπ. 
- «Ποιήματα για νεαρά πνεύματα», του Τζεφ 
Μπάρναμπι. 
- «C.R.A.Z.Y.», του Ζαν-Μαρκ Βαλέ. 
- «Ο Ιησούς του Μόντρεαλ», του Ντενίς Αρκάν. 
 
Το ταξίδι μας 
- Αεροπορική εταιρεία: Lufthansa. 
- Κατανομή διανυκτερεύσεων: Μόντρεαλ (2), Κεμπέκ 
(3), Οτάβα (1), Τορόντο (2), Κάλγκαρυ (1), Μπανφ 
(2), Τζάσπερ (1), Σαν Πικς (1), Βανκούβερ (3)  
Περιλαμβάνεται αποχαιρετιστήριο δείπνο στην 
κρουαζιέρα του Βανκούβερ. 
- Μετακινήσεις: Με αεροπλάνο και πούλμαν. 
- Ξενοδοχεία 4*. Ειδικότερα στο Κάλγκαρυ 
προσφέρουμε διαμονή σε club πτέρυγα 
πολυτελούς ξενοδοχείου.  
- Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 
- Περιηγήσεις και ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 
στο πρόγραμμά μας. 
 
Επιπλέον παροχές 
- Βόλτες με πλοιάριο για να συναντήσουμε 
φάλαινες στο Τάντουσακ. 
- Βόλτα με πλοιάριο στους καταρράκτες Νιαγάρα 
και στις Χίλιες Λίμνες.  
  
 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Να δούμε από κοντά πελώριες φάλαινες! 

Και ποιος δεν θα ήθελε έστω μία φορά 
στη ζωή του να παρακολουθήσει από 
κοντά αυτό το μοναδικό θέαμα, τα 
παιχνίδια και τις απίστευτες βουτιές που 
κάνουν οι φάλαινες μέσα στο νερό! 

Ανατολικά από το Κεμπέκ ο ποταμός του 
Αγίου Λαυρεντίου διευρύνεται σημαντικά, 
μέχρι να συναντήσει και να ενωθεί με τον 
Ατλαντικό. Πλούσια σε τροφή, η 
θαλάσσια αυτή περιοχή αποτελεί 
αγαπημένο τόπο συνάντησης των 
φαλαινών, που μπορεί να ξεχειμωνιάζουν 
και να ζευγαρώνουν στην Καραϊβική, 
αλλά όταν ο καιρός ζεστάνει, ανεβαίνουν 
προς τον βόρειο Ατλαντικό προς 
αναζήτηση τροφής. Οπότε η περιοχή 
αυτή αποτελεί τον ιδανικό τόπο για να 
καταφέρει κανείς να συναντήσει 
φάλαινες. 

Μια διαδρομή περίπου τριών ωρών θα 
μας μεταφέρει από το Κεμπέκ στο παλιό 
λιμάνι του Τάντουσακ, όπου θα 
επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να δούμε 
από κοντά το αργό και μαγικό λίκνισμα 
τους μέσα και έξω από το νερό και, αν 
είμαστε τυχεροί, ίσως να δούμε κάποια 
25μετρη Γαλάζια Φάλαινα να ξεπροβάλλει 
ολόκληρη! 

Dreams come true: Τη μοναδική αυτή 
εμπειρία θα ζήσουμε την 5η ημέρα του 
ταξιδιού μας. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τους Έλληνες ο Καναδάς ήταν τόπος μετανάστευσης, που λόγω του κρύου κλίματος δέχθηκε 
τους πιο τολμηρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία ήταν οι πιο «εξωτικοί» προορισμοί, 
καθώς ο Βορράς της Αμερικής θύμιζε περισσότερο Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτό που λένε για τους 
Καναδούς, ότι είναι Άγγλοι, με γαλλική συμπεριφορά και αμερικανικό μισθό, σε μια πραγματικά 
αχανή χώρα. Εκεί όπου οι αυτόχθονες Ινδιάνοι είναι η μειονότητα και οι μετανάστες από διάφορα 
μέρη του κόσμου η πλειονότητα.  

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη μετά τη Ρωσία, έχει μόνο 35 εκατομμύρια 
κατοίκους, και μάλιστα σε μια νότια ζώνη κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ που δεν ξεπερνά τα 
100 χιλιόμετρα πλάτους, γιατί πιο βόρεια το χιόνι δεν λιώνει... Δεν είναι, όμως, ίδια με τον γείτονά της 
προς τον Νότο, παρότι έχουν την ίδια γλώσσα, το ίδιο σύστημα διακυβέρνησης και σχεδόν την ίδια 
νοοτροπία. 

Οι Καναδοί προσέχουν και διατηρούν τις ευρωπαϊκές τους ρίζες και δεν οπλοφορούν. Είναι η μόνη 
χώρα στον κόσμο που ζήτησε δημοσίως συγνώμη στους αυτόχθονες για την εποικιστική της 
πολιτική, η μόνη χώρα που έχει χαρίσει δάνεια προς χώρες του Τρίτου Κόσμου χωρίς να ζητήσει 
αποπληρωμή και η μόνη χώρα που διατηρεί το κοινωνικό κράτος αλώβητο χάρη στην υψηλή 
φορολογία. Έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί είναι μεγάλη και πλούσια σε πόρους.  

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, για άλλο ένα ταξίδι εξερεύνησης του Versus, της μεγαλύτερης χώρας 
ανάμεσα σε δύο ωκεανούς. Όπως σας έχουμε συνηθίσει... Πρωτόγνωροι προορισμοί, χωρίς 
εκπτώσεις στην ποιότητα και στην πληρότητα: από άκρη σε άκρη. Από τον Ατλαντικό μέχρι τον 
Ειρηνικό Ωκεανό, μέσα από πεδιάδες, λίμνες, ποτάμια, παγετώνες και μαγευτικά βουνά, θα 
ανακαλύψουμε μία από τις πιο ειρηνικές, πολιτισμένες και φημισμένες για τη διαφορετικότητά τους 
χώρες στον κόσμο. Είναι ένα ταξίδι αστικών και φυσικών τοπίων που λειτουργούν σε αρμονία και 
ηρεμούν τον ταξιδιώτη χωρίς να τον κουράζουν. Ο Καναδάς έχει λευκό και κόκκινο στη σημαία του, 
αλλά γαλάζιο και πράσινο χρώμα στα τοπία του... 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μεγάλος Καναδάς: το πρόγραμμα που τόσοι ταξιδιώτες μας έχουν αγαπήσει τα τελευταία χρόνια. 

Ένα από ωραιότερα κλασσικά, καλοκαιρινά και μεγάλης διάρκειας προγράμματα του Versus Travel. 

Το πληρέστερο, αρτιότατα σχεδιασμένο και καταξιωμένο πρόγραμμα γνωριμίας του Καναδά από την 

ακτή του Ατλαντικού στον Ειρηνικό, με αρκετό χρόνο εκεί που χρειάζεται για να ρουφήξετε κάθε γουλιά 

της μεγαλόπρεπης αυτής χώρας. Με διαμονή στις εκπληκτικές  ιστορικές πόλεις Κεμπέκ και Οτάβα, 

για να τις δούμε όπως τους αξίζει και να τις περπατήσουμε ακόμα και το βράδυ και όχι με κουραστικές 

ημερήσιες εκδρομές. 

Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας το πρόγραμμά μας, με το ταξίδι μας αυτό θα διασχίσουμε απ΄ 

άκρη σ’ άκρη τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της γης και θα γνωρίσουμε ολόκληρο τον Καναδά - και 

αυτόν που βρίσκεται στην πλέον ανεπτυγμένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, στην 

Ανατολική Ακτή με τις μητροπολιτικές μεγαλουπόλεις, και τα μαγευτικά τοπία στα Καναδικά Βραχώδη 

Όρη, τα οποία επισκεπτόμαστε με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά και τον Καναδά στις ακτές του Ειρηνικού 

με το πανέμορφο Βανκούβερ.  

 

 

 

 Περιηγηθείτε στο γραφικότατο Κεμπέκ, τη μοναδική περιτειχισμένη πόλη σε ολόκληρη τη 

Βόρεια Αμερική  

 Εκδράμετε στις ακτές του Μποπρέ και στους καταρράκτες του Μοντμορενσύ  

 Ανακαλύψτε το εκπληκτικό "μουσείο των πολιτισμών" που φιλοξενεί τεράστια ινδιάνικα 

τοτέμ και εκθέσεις για την ιστορία του Καναδά στην πρωτεύουσα του Καναδά Οτάβα  

 Θαυμάστε από κοντά τις θεαματικές υδατοπτώσεις του  Νιαγάρα κάνοντας βόλτα με το 

καραβάκι Hornblower (Maid of the Mist) μέχρι το περίφημο "φαράγγι του διαβόλου"  

 Απολαύστε το ανεπανάληπτο μεγαλείο της φύσης στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων 

 Ανεβείτε με την Godola (εναέριο τελεφερίκ) μέχρι την κορυφή του Sulphur Mountain 

 Εξερευνήστε τον παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά κατασκευασμένο όχημα 

 Δειπνήστε κάνοντας μια κρουαζιέρα στον Κόλπο του Βανκούβερ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

LH 1751 06.08.2020 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 13:10 14:40 

LH 474 06.08.2020 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΟΝΤΡΕΑΛ 16:40 18:45 

LH 493 22.08.2020 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 16:10 10:55 

LH 1282 23.08.2020 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 13:30 17:15 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Με το ταξίδι μας αυτό διασχίζουμε απ΄ άκρη σ’ άκρη τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της γης. Ένα 

πρόγραμμα με το οποίο θα γνωρίσουμε ολόκληρο τον Καναδά: αυτόν που βρίσκεται στην πλέον 

ανεπτυγμένη και πυκνοκατοικημένη επικράτεια της χώρας, στην Ανατολική Ακτή, την ενδοχώρα του 

με τις αχανείς εκτάσεις, τις απέραντες κοιλάδες, τα μαγευτικά τοπία και τα Καναδικά Βραχώδη Όρη, 

αλλά και τον Καναδά στις ακτές του Ειρηνικού με το πανέμορφο Βανκούβερ.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και εγένετο Καναδάς… 
  
Η ονομασία του Καναδά προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τη λέξη των αυτοχθόνων Ινδιάνων 
Χιούρον-Ιροκουά "kanata" (κάναντα) που σημαίνει "χωριό", "καταυλισμός" ή καλύβα. Το 1535 ο 
Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ εξέλαβε λανθασμένα τη λέξη kanata ως τοπωνύμιο της περιοχής 
γύρω από τη σημερινή Πόλη του Κεμπέκ και στους πρώτους χάρτες του σημείωσε με την ονομασία 
"Rivière du Canada" τον ποταμό Άγιο Λαυρέντιο. Κατά μία άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθανή, η 
ονομασία Καναδάς προέρχεται από τα ισπανικά, μιας και οι ισπανοί χαρτογράφοι σημείωναν την 
περιοχή που δεν είχαν εξερευνήσει βορείως του Κόλπου του Μεξικού με τις λέξεις "acà nada" δηλαδή 
"εδώ τίποτα".  
 
Έθιμα και παραδόσεις 
 
Ο Καναδάς είναι μία τεράστια χώρα με ετερογενή πληθυσμό. Αν και είναι σχετικά νέο κράτος, 
εντούτοις διαθέτει πλούτο παραδόσεων, που ανάγονται στους πρώτους κατοίκους και τους 
Ευρωπαίους πιονιέρους, κυρίως Άγγλους και Γάλλους 
Οι Γαλλοκαναδοί διαφέρουν από τους Αγγλοκαναδούς ως προς τη γλώσσα, τις παραδόσεις αλλά 
και τα διακριτικά γνωρίσματα του χαρακτήρα.  
Επιπλέον υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των Αγγλοκαναδών, ανάλογα με την καταγωγή 
(σκοτσέζικη, ιρλανδική, αγγλική) και τη θρησκεία τους.  
Οι Γάλλοι άποικοι που κατοίκησαν τη χώρα τον 17ο αιώνα ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους 
χωρικοί, εργάτες, χειροτέχνες, οι οποίοι ακριβώς τότε άρχισαν να ασχολούνται με τη γεωργία. 
Όμως, ενώ οι Άγγλοι πρεσβυτεριανοί κατέφευγαν σε αυτή τη Νέα Γη για να ξεφύγουν από τους 
θρησκευτικούς διωγμούς, η στρατολόγηση των Γάλλων αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη, καθώς 
τους έλειπε οποιοδήποτε ψυχολογικό κίνητρο πέρα από την ελπίδα να αποκτήσουν 
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Γνωστός με την ονομασία habitant, ο καλλιεργητής της Νέας 
Γαλλίας ξεχώριζε από τον Ευρωπαίο χωρικό, που ήταν υποχείριο φεουδαρχικών συστημάτων. Ο 
Καναδός χωρικός ήταν κύριος του εαυτού του· ήταν ιδιοκτήτης της γης, ένας μικρός άρχοντας στο 
φέουδό του.  
Οι Αγγλοκαναδοί έχουν την τάση να διαιωνίζουν τις παραδόσεις τους στα τοπωνύμια, στα 
τραγούδια και στους λαϊκούς χορούς ή ακόμη και στη γλώσσα των προγόνων τους. Οι αστικές 
παραδόσεις είναι ένας εξίσου σημαντικός τομέας που συμβάλλει στη συνέχιση της αγγλικής 
νοοτροπίας στον Καναδά. Από την άποψη αυτή υπάρχει ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τον Καναδά 
όχι μόνο από τις ΗΠΑ αλλά και από τα άλλα κράτη της αμερικανικής ηπείρου: το κοινοβουλευτικό 
σύστημα με αμιγώς βρετανικό χαρακτήρα. Άλλο στοιχείο διαφοροποίησης βρίσκεται στο γεγονός 
ότι η χώρα είναι ακόμα και σήμερα, έστω και συμβολικά μόνο, η μοναδική χώρα στην Αμερική που 
έχει αρχηγό της ένα βασιλιά. Η βρετανική ατμόσφαιρα γίνεται περισσότερο αισθητή στις επίσημες 
εκδηλώσεις. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν και ολόκληρος σχεδόν ο Καναδάς εμφανίζεται διαποτισμένος από τον αγγλικό πολιτισμό, οι 
σημερινοί Καναδοί είναι βαθιά επηρεασμένοι στον καθημερινό τρόπο ζωής τους από τα αμερικανικά 
πρότυπα. Τα αυτοκίνητα, οι διαφημιστικές επιγραφές, τα τρόφιμα, όλα τα προϊόντα καθημερινής 
χρήσης, δεν διαφέρουν από εκείνα που χρησιμοποιούνται στη γείτονα χώρα. Επίσης παρόμοιο είναι 
το στιλ των σπιτιών, ενώ ο ρυθμός της ζωής είναι τυπικά βορειοαμερικανικός. Οι Καναδοί 
παρακολουθούν κατά προτίμηση τις ταινίες που προέρχονται από το Χόλλυγουντ, διαβάζουν τις 
εφημερίδες και τα περιοδικά από τις ΗΠΑ κι ενδιαφέρονται για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές 
ζωηρότερα ίσως απ’ όσο για τις δικές τους.  
Οι Καναδοί κατόρθωσαν όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αναβιώσουν τα έθιμα και τις τέχνες 
των αυτόχθονων λαών που κατοικούσαν πριν από εκείνους σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις. Η 
συνδρομή τους στην οικοδόμηση της χώρας είναι αναμφισβήτητη. Οδήγησαν τους εξερευνητές 
διδάσκοντας συστήματα επιβίωσης σε έναν άγνωστο κόσμο, τροφοδότησαν το εμπόριο 
γουναρικών, ενώ οι τροφές τους (καλαμπόκι, μπιζέλια, κολοκύθια) είναι συνηθισμένα προϊόντα 
διατροφής στον Καναδά. Σε αυτούς τους πληθυσμούς οφείλονται ορισμένα στοιχεία των εθίμων.  
Η αρκτική περιοχή του Καναδά αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από την αντίστοιχη της Ευρώπης ή της 
Ασίας. Ενώ σε άλλες χώρες οι Ινουίτ διατηρούσαν εμπορικές σχέσεις με τους λευκούς, στον Καναδά 
ο λαός αυτός αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξη ανθρώπων διαφορετικών από εκείνους της φυλής 
τους. Μόνο με τον ερχομό των φαλαινοθηρών στις αρχές του 19ου αιώνα σημειώθηκε μια αλλαγή.  

Καταρράκτες Νιαγάρα 
 
Ο μήκους 55 χιλιομέτρων ποταμός Νιαγάρας, 
βρίσκεται στα σύνορα των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του Καναδά. Πηγάζει από τη 
λίμνη Ίρι και χύνεται στη λίμνη Οντάριο. Κατά 
τον ρου του σχηματίζει τους ομώνυμους 
μεγαλοπρεπείς καταρράκτες, από τους πιο 
εντυπωσιακούς του κόσμου, στους οποίους 
πρώτος έφτασε ο Γάλλος Λα Σαλ το 1678. 
Γεωγραφικά διαιρούνται μεταξύ του Καναδά 
(Επαρχία Οντάριο) στα δυτικά, και των ΗΠΑ 

(Πολιτεία Νέας Υόρκης) στα ανατολικά. Τα νερά πέφτουν από ύψος 49 μέτρων στην Καναδική ζώνη 
και 54 μέτρων στην Αμερικανική, ενώ ο όγκος του νερού που χύνεται είναι περίπου 6.000 κυβικά μέτρα 
ανά δευτερόλεπτο.  
Ο σχηματισμός τους ανάγεται στο τέλος της εποχής των παγετώνων, όταν ο ποταμός Νιαγάρας 
αναγκάστηκε να μεταβάλλει τον ρου του και να ακολουθήσει μια σειρά από υψίπεδα που 
σχηματίστηκαν από αλλεπάλληλα σχιστολιθικά και ασβεστολιθικά στρώματα. Η διαφορετική αντοχή 
στη διάβρωση των δύο αυτών τύπων πετρωμάτων ευνόησε το σχηματισμό των καταρρακτών. Δίπλα 
στους Καταρράκτες, βρίσκονται δυο πόλεις, μια Καναδική και μια Αμερικανική, που ονομάζονται και 
οι δύο Niagara Falls (Καταρράκτες του Νιαγάρα).  
Η πρώτη έχει 60.000 κατοίκους και είναι σημαντικό βιομηχανικό και τουριστικό κέντρο, ενώ η δεύτερη 
αριθμεί 110.000 κατοίκους και έχει μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και βιομηχανίες μεταλλουργίας 
και μηχανών, χημικών προϊόντων, ειδών διατροφής και χαρτοποιίας. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανάλι Ριντώ 
 
Πρόκειται για ένα μνημειακό κανάλι, κατασκευασμένο στις αρχές του 19ου αιώνα, που καλύπτει 202 
χιλιόμετρα κι ενώνει τους ποταμούς Ριντώ και Καταράκι, νότια της Οτάβας, με τη λίμνη Οντάριο. Η 
αρχική πρόθεση της κατασκευής του ήταν λόγοι στρατηγικοί και στρατιωτικοί, παράλληλα όμως το 
κανάλι αυτό επέτρεπε τη ναυσιπλοΐα με ατμοκίνητα καράβια. Την εποχή της κατασκευής του, το 1828, 
οι Βρετανοί, για να αποφύγουν την εκτενή εκσκαφή, χρησιμοποίησαν την τεχνική του “slack water”: 
Μια σειρά δηλαδή 47 πλεύσιμων φραγμάτων που σήμερα αποτελεί ένα από τα καλύτερα 
παραδείγματα παρόμοιας τεχνολογίας στη Βόρεια Αμερική. 
Το κανάλι του Ριντώ είναι επίσης το μόνο κανάλι που οι αρχικές δομές και λειτουργίες του παρέμειναν 
άθικτες. Για την προστασία του είχαν κατασκευαστεί οχυρό και φυλάκια και το 1848 στην άμυνά του 
προστέθηκαν τέσσερις μεγάλοι πύργοι στο λιμάνι του Κίνγκστον. 
Το σπουδαίο αυτό μηχανικό έργο βρίσκεται από το 2007 στον κατάλογο της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

Βραχώδη Όρη 
 
Τα Βραχώδη Όρη (Rocky Mountains) είναι η μεγάλη οροσειρά της δυτικής Βόρειας Αμερικής, που 
εκτείνεται σχεδόν κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού με κατεύθυνση προς νότο (Αλάσκα, Καναδάς, 
ΗΠΑ) και καταλήγει στο Μεξικό. 
Η υψηλότερη κορυφή  της οροσειράς αυτής είναι το Elbert, που φθάνει τα 4.400 μέτρα επάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και βρίσκεται στο Κολοράντο. Η δημιουργία τους, πριν από 70 
εκατομμύρια χρόνια, οφείλεται στην τεκτονική των πλακών: η υποβύθιση της πλάκας του Ειρηνικού 
κάτω από την Βορειοαμερικανική πλάκα, ανάγκασε τα βουνά να φθάσουν σε αυτά τα ύψη.  
Σύμφωνα με τον γεωλογικό χρόνο, είναι σχετικά νέα βουνά, όπως οι Άλπεις και τα Ιμαλάια.  
Τα Βραχώδη όρη εξακολουθούν να μεγαλώνουν καθ΄ ύψος, ενώ ο άνεμος και οι ατμοσφαιρικές 
κατακρημνίσεις τα διαβρώνουν. Οι κορυφογραμμές τους μοιάζουν με κοφτερά πριόνια, επειδή η 
αιολική διάβρωση δεν έχει ακόμα "στρογγυλέψει" τις άκρες τους.  
Αποτελούνται από μια σειρά από ηφαιστειογενείς και γρανιτώδεις σχηματισμούς, οι οποίοι 
διαιρούνται σε τρία γεωγραφικά τμήματα: τα Βόρεια Βραχώδη όρη, τα Κεντρικά Βραχώδη όρη και τα 
Νότια Βραχώδη όρη.  
Από γεωλογική άποψη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με τα βουνά της Κεντρικής και της Νότιας 
Αμερικής, οι γεωγράφοι όμως τα διαχωρίζουν για ευκολότερη μελέτη.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - 
Μόντρεαλ 
Γνωριμία με την ταξιδιωτική μας ομάδα στο 
αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για τη μεγαλύτερη γαλλόφωνη πόλη του Καναδά, 
το Μόντρεαλ. Μετά την άφιξή μας στο ξενοδοχείο 
είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο βραδινό περίπατο επί 
καναδικού εδάφους με τον αρχηγό μας. Το 
Quartier des Spectacles και το East End είναι 
περιοχές διασκέδασης και φαγητού στο κέντρο της 
πόλης και θα τις «τιμήσουμε» πρώτες.  
 
2η ημέρα: Mόντρεαλ (Ξενάγηση) 
Πρωινή ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε την περιοχή του Ολυμπιακού χωριού και 
Σταδίου του 1976, τον λόφο Μον Ρεάλ, που έδωσε 
το όνομά του στην πόλη, το κεντρικό κτίριο του 
Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ και τη γειτονιά των 
μουσείων του Μόντρεαλ, το παλιό λιμάνι, τη 
συνοικία γύρω από την πλατεία Ζακ Καρτιέ, τον 
καθεδρικό ναό και το δημαρχείο από το μπαλκόνι 
του οποίου το 1969 ο Ντε Γκολ αναφώνησε το 
περίφημο «Vive le Quebec libre» (Ζήτω το 
ελεύθερο Κεμπέκ), πυροδοτώντας το διασπαστικό 
κίνημα του Κεμπέκ και τροφοδοτώντας τις 
τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Καναδά επί 
σειρά ετών. 
 Επιστροφή για λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο 
μας. Έχοντας προσανατολιστεί στην πόλη από το 
πρωί, το απόγευμα είναι ελεύθερο για βόλτες σε 
ρυθμούς πιο χαλαρούς, στο Μουσείο Καλών 
Τεχνών, στη Βασιλική της Παναγίας, στους παλιούς 
δρόμους Σεν Πολ και Σεν Κάθριν, στη γεμάτη 
χρώματα και αρώματα αγορά Ζαν Ταλόν Μάρκετ 
και, γιατί όχι, στην περιοχή του Iλ Νοτρ-Νταμ, όπου 
κάθε χρόνο γίνεται το Γκραν Πρι του Μόντρεαλ. Ο 
αρχηγός μας γνωρίζει καλά την περιοχή, όπως 
άλλωστε αρμόζει σε ένα ταξίδι Versus, και θα είναι 
μαζί μας στις εξερευνήσεις μας στην πόλη για 
όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν. 
 
3η ημέρα: Μόντρεαλ – Κεμπέκ (Ξενάγηση)  
Τρεις ώρες μόνο μας χωρίζουν από το φινετσάτο 
Κεμπέκ. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε έχει 
ονοματεπώνυμο... «Chemin du Roi», δηλαδή 
Λεωφόρος των Βασιλέων, όπως ονομάζεται η 
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Λίμπεκ 

 
 

παλαιότερη οδός στη Βόρεια Αμερική, και 
υπόσχεται ένα μαγευτικό τοπίο κατά μήκος του 
ποταμού Σεν Λόρενς και των αγροκτημάτων που οι 
πρώτοι έποικοι είχαν φτιάξει πάνω σε αυτόν τον 
ασφαλή οδικό άξονα. Φινετσάτη και εντελώς 
ευρωπαϊκή πόλη, το Κεμπέκ είναι η μοναδική 
περιτειχισμένη πόλη σε ολόκληρη τη Βόρεια 
Αμερική.  
Από το 1985 περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μόλις 
φτάσουμε θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην 
Κάτω και Πάνω Πόλη του Κεμπέκ. Θα δούμε την 
Πλας Ρουαγιάλ, το παλιό λιμάνι της Κάτω Πόλης και 
το σημερινό Πάρκο των Τειχών, όπου το 1759 
διεξήχθη η περίφημη μάχη της κοιλάδας του 
Αβραάμ, ρίχνοντας την τύχη της πόλης στα χέρια 
των Βρετανών. Μέσω των τειχών θα μεταβούμε στο 
Σατό Φροντενάκ, το ξενοδοχείο-ορόσημο της 
πλατείας Ντιφεράν, και θα περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια της Πάνω Πόλης. Διανυκτέρευση 
στο Κεμπέκ. 
 
4η ημέρα: Κεμπέκ (Ξενάγηση στα περίχωρα) 
Η σημερινή ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην 
περιφέρεια του Κεμπέκ και θα μας χαρίσει εικόνες 
και τοπία μοναδικά. Στις ακτές του Μπομπρέ 
(Bobre), στα δυτικά της πόλης, θα δούμε τους 
καταρράκτες Μονμορενσί (30 μέτρα ψηλότεροι του 
Νιαγάρα), τις παλιές αγροικίες στη λεωφόρο 
Ρουαγιάλ και την τεράστια Βασιλική της Αγίας 
Άννης του Μπομπρέ, που θεωρείται θαυματουργή 
και αποτελεί ιδιαίτερο τόπο προσκυνήματος για τον 
καθολικό κόσμο. Θα κλείσουμε την ημέρα μας 
περνώντας στο νησάκι της Ορλεάνης, το οποίο οι 
Γάλλοι έποικοι ονόμαζαν το Νησί του Βάκχου, λόγω 
της παρουσίας άγριων κλημάτων. Πρόκειται για 
ένα εύφορο νησί, γεμάτο καλλιέργειες, και βεβαίως 
ξενοδοχεία αγροτουρισμού, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα τοπικά προϊόντα και τις 
σπεσιαλιτέ του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: Κεμπέκ (Εκδρομή στο Τάντουσακ) 
Εδώ που οι φάλαινες συναντούν τα παγόβουνα 
Αυτή η εκδρομή θα αποτελέσει ακόμα μία 
παρακαταθήκη στις αναμνήσεις που θα 
κουβαλήσουμε επιστρέφοντας, από αυτές που 
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χαρακτηρίζουν τα καινοτόμα και πλουσιοπάροχα 
προγράμματα Versus. Ανατολικά από το Κεμπέκ, ο 
ποταμός του Αγίου Λαυρεντίου ενώνεται με τον 
Ατλαντικό. Η περιοχή είναι πολύ πλούσια σε 
πλαγκτόν και έτσι αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά υδάτινα περάσματα στον πλανήτη για 
να συναντήσει κανείς φάλαινες, φώκιες και 
δελφίνια. 
Αντίθετη είναι η πορεία των παγόβουνων, που 
λόγω του βόρειου ατλαντικού ρεύματος ξεφεύγουν 
από τον Αρκτικό Κύκλο και επιπλέοντας λιώνουν 
νοτιότερα. Από το παλιό λιμάνι του Τάντουσακ και 
μετά τη σύντομη βόλτα μας στην παλιά πόλη, θα 
επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και θα βγούμε στα 
ανοιχτά για να είμαστε σίγουροι οτι θα δούμε 
φάλαινες (Το θέαμα με τις φάλαινες δεν είναι 
εγγυημένο, μιας και δεν μπορούμε να 
προγραμματίσουμε τη φύση). Επιστροφή στο 
Κεμπέκ και διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα: Κεμπέκ – Οτάβα (ξενάγηση στην πόλη) 
Στην πρωτεύουσα Οτάβα 
Τα σημερινά σχέδιά μας δείχνουν προς δυσμάς, με 
πρωταγωνίστρια την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα 
του Καναδά, Οτάβα, που είναι χτισμένη στις όχθες 
του ομώνυμου ποταμού. Σημείο αναφοράς της 
πόλης το κανάλι Ριντό (Rideau), ένα εκπληκτικό για 
την εποχή του έργο ναυσιπλοΐας, που ένωσε 
εμπορικά την Οτάβα, το Τορόντο και το Μόντρεαλ.  
Μόλις φτάσουμε και χωρίς να χάσουμε λεπτό, θα 
εξερευνήσουμε την πόλη: το Κοινοβούλιο του 
Καναδά, το Μουσείο Καναδικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού, τον Καθεδρικό Ναό της Notre Dame, 
το Μέγαρο Ριντό, το Μουσείο και τους Στάβλους 
της Διάσημης Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας 
(τους γνωστούς Mounties), και την Αγορά 
Μπάιγουορντς, όπου όλη η πόλη μαζεύεται για 
φαγητό και διασκέδαση. Πώς θα μπορούσαμε να 
λείπουμε εμείς…  
 
7η ημέρα: Οτάβα – Χίλιες Λίμνες – Τορόντο 
(Κρουαζιέρα, οδική διαδρομή) 
Και από την Οτάβα στο Τορόντο μέσα από χίλιες 
λίμνες  
Πρωινό ελεύθερο στη Οτάβα για ξεκούραση ή για 
βόλτες σε αυτήν τη μικρή αλλά πανέμορφη πόλη. 
Εύκολα με τη βοήθεια του αρχηγού μας θα βρούμε 
το εκπληκτικό Μουσείο των Πολιτισμών, που 
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φιλοξενεί τεράστια ινδιάνικα τοτέμ και εκθέσεις για 
την ιστορία του Καναδά, την Εθνική Πινακοθήκη σε 
ένα κτίριο που μοιάζει με διαφανές παγόβουνο, 
εμπνευσμένο από την παγωμένη φύση της χώρας, 
και το εκπληκτικό παλιό κτίριο του Κοινοβουλίου.  
Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το Τορόντο, τη 
μεγαλύτερη πόλη του Καναδά και πρωτεύουσα της 
πολιτείας Οντάριο. 
 Η διαδρομή μας για ακόμη μία φορά θα είναι 
μαγευτική, καθώς θα διασχίσει μια περιοχή γνωστή 
για τις λίμνες και τα χιλιάδες νησιά της τα οποία και 
θα χαρούμε στην κρουαζιέρα μας με πλοιάριο.  
Η περιοχή των Χιλίων Νησιών (που έδωσε το 
όνομά της και στο γνωστό dressing) ήταν τόπος 
αναψυχής για την καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης 
και του Τορόντο, φιλοξενώντας σε υπερπολυτελείς 
επαύλεις και πανάκριβα γιοτ τους εύπορους των 
δύο γειτονικών πολιτειών.  
Οδηγώντας κατά μήκος του ποταμού του Αγίου 
Λαυρεντίου και της λίμνη Οντάριο, που στη 
γλώσσα των Ινδιάνων Ιροκουά σημαίνει «τα νερά 
που αστράφτουν», θα φτάσουμε στο Τορόντο, 
όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε κεντρικό 
ξενοδοχείο. 
 
8η ημέρα: Τορόντο – Καταρράκτες Νιαγάρα – 
Τορόντο  
6.000 κυβικά μέτρα... ανά δευτερόλεπτο  
Πρωινή αναχώρηση για τους περίφημους 
καταρράκτες Νιαγάρα. Η σύντομη διαδρομή μας 
κατά μήκος της λίμνης Οντάριο (απ’ όπου πήρε το 
όνομά της η πολιτεία) είναι αποκαλυπτική της 
μεγάλης ανάπτυξης της πιο πλούσιας και 
εκβιομηχανισμένης περιοχής του Καναδά. Το 
καναδικό καραβάκι Χορνμπλόουερ (πρώην «Maid 
of the Mist») θα μας οδηγήσει στην «κουρτίνα» των 
νερών, για να δούμε από κοντά τις θεαματικές 
υδατοπτώσεις του μεγαλύτερου σε ροή νερού 
καταρράκτη στην κόσμο! 
 Οι επιλογές για το πού θα σταθείτε βρίσκονται στη 
διακριτική σας ευχέρεια... Ή θα μείνετε στο κλειστό 
μέρος του σκάφους για απολύτως «στεγνές» 
επαφές με τον καταρράκτη ή θα απολαύσετε στο 
ανοικτό κατάστρωμα όλη τη δροσιά και τη χάρη 
του που ρέει κρουνηδόν... Στη συνέχεια θα υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος για μια υπέροχη βόλτα και 
περπάτημα κατά μήκος του φαραγγιού του 
ποταμού Νιαγάρα ή για τα τουριστικά αξιοθέατα 

Χίλιες Λίμνες 
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της πόλης, που δέχεται επισκέπτες από την εποχή 
της βασίλισσας Βικτωρίας! Η επιστροφή μας αργά 
το μεσημέρι στο Τορόντο θα μας βάλει σε πιο 
αστικές διαδρομές και με την ξενάγησή μας θα 
ανακαλύψουμε τα υπέροχα στενά της 
Τσάιναταουν, το τοπικό Κοινοβούλιο στο Κουίνς 
Παρκ, τα κτίρια του πανεπιστημίου, το στάδιο 
Σκάιντομ (Skydome) με τον πλήρως ανασυρόμενο 
θόλο του, τον πύργο CN, ύψους 553 μέτρων, και 
το Ίτον Σέντερ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση. 
 
9η ημέρα: Τορόντο (μέρα ελεύθερη) – Κάλγκαρι 
(πτήση) 
Όλο το πρωινό είναι απολύτως δικό μας για 
ατέλειωτες βόλτες στην πόλη. Οι επιλογές πολλές 
και ο αρχηγός θα είναι δίπλα σε όσους επιθυμούν 
να τον ακολουθήσουν. Μπορούμε να ανεβούμε 
στον πύργο CN, μετά να δούμε τον παλιό 
τερματικό σταθμό-μουσείο του υπερκαναδικού 
σιδηροδρόμου, να επισκεφθούμε το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας ή την υπερπολυτελή βίλα Κάζα 
Λόμα (είσοδοι δεν περιλαμβάνονται). Και, γιατί όχι, 
να απολαύσουμε τα ψώνια μας στο πολυεθνικό 
κέντρο και να εξερευνήσουμε με τον αρχηγό τα 
καταστήματα στις υπόγειες διαδρομές του δικτύου 
PATH. Το απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο για το 
αεροδρόμιο όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
μας προς το Κάλγκαρι. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
10η ημέρα: Κάλγκαρι – Καναδικά Βραχώδη Όρη – 
Μπανφ (ξενάγηση) 
Μετά από σύντομη βόλτα στην πόλη για να δούμε 
τα ιστορικά κτήρια και τα μνημεία της, τον πύργο 
του Κάλγκαρυ, το φρούριο, το πάρκο Stampede, 
όπου γίνεται κάθε χρόνο το μεγαλύτερο Rodeo 
Show στον κόσμο, το εμπορικό κέντρο με τους 
ουρανοξύστες κ.ά. αναχώρηση για το Μπανφ 
(Banff), που βρίσκεται στα Καναδικά Βραχώδη 
Όρη. Θαυμάστε το μεγαλείο των παγετώνων 
καθώς ανηφορίζουμε και ταξιδεύουμε στο Εθνικό 
Πάρκο του Μπανφ. Μετά από μια εντυπωσιακή 
διαδρομή άφιξη στο γραφικό Μπανφ, που είναι 
γνωστό για τις θερμές πηγές του. Περιήγηση στην 
πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
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11η ημέρα: Μπανφ (Ξενάγηση, τελεφερίκ στο 
Σόλφερ Μάουντεν, κρουαζιέρα στη λίμνη 
Μαϊνγουάνκα) 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το ομώνυμο 
εθνικό πάρκο, που βρίσκεται στα καναδικά 
Βραχώδη Όρη και θα απολαύσουμε μια μέρα 
περιήγησης σε έναν από τους παγκοσμίως 
γνωστούς προορισμούς θερινών και χειμερινών 
διακοπών. Θα θαυμάσουμε την ομορφιά του 
Σόλφερ Μάουντεν, στο οποίο και θα ανέβουμε 
με τελεφερίκ μέχρι την κορυφή του, σε ύψος 
2.285 μ. Η θέα είναι μοναδική και η οργάνωση 
αυτής της πόλης θυμίζει Κεντρική Ευρώπη, αλλά 
οι πινακίδες της κορυφής μάς θυμίζουν πόσο 
πολύ απέχουν άλλες πόλεις του κόσμου από το 
Μπανφ. Ακολουθεί μια κρουαζιέρα με πλοιάριο 
στη λίμνη Μαϊνγουάνκα, μία από τις πολλές 
λίμνες του Εθνικού Πάρκου Παγετώνων που τα 
γαλακτώδη πράσινα νερά της υποδηλώνουν 
την παρουσία ιζημάτων, λόγω τριβής των 
βράχων των βουνών με τους παγετώνες που 
λιώνουν.  
Το απόγευμα θα έχουμε τρεις επιλογές: ή 
πεζοπορία με τον αρχηγό στο δάσος που 
περιβάλλει το ξενοδοχείο μας (σε κάποιο από τα 
σημαδεμένα μονοπάτια, με φοβερή θέα στη 
γύρω περιοχή), ή επίσκεψη στο Μουσείο Γουάιτ 
για τα καναδικά Βραχώδη Όρη, ή θα 
απολαύσουμε ζεστά ιαματικά λουτρά στο 
πολυτελές «Banff Springs Resort», όπως 
συνήθιζαν να κάνουν όλοι οι επισκέπτες της 
περιοχής από το 1883, οπότε ανακαλύφθηκαν 
αυτές οι θερμές πηγές. Διανυκτέρευση. 
 
12η ημέρα: Μπανφ – Λίμνη Λουίζ – Παγετώνας 
Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα – Τζάσπερ (Oδική 
διαδρομή) 
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το Εθνικό 
Πάρκο Τζάσπερ. Άναυδους πραγματικά θα μας 
αφήσει το ανεπανάληπτο μεγαλείο της φύσης 
στην καρδιά των Βραχωδών Ορέων, ένα τοπίο που 
από πολλούς χαρακτηρίζεται από τα 
εντυπωσιακότερα στον κόσμο: λίμνες με 
σμαραγδένιο χρώμα, παγετώνες και χιονισμένες 
βουνοκορφές που καθρεπτίζονται στα ήρεμα 
νερά, καταρράκτες καθώς και μία μοναδική πανίδα 
και χλωρίδα. Θα συναντήσουμε άπειρα ζώα της 
αρκτικής ζώνης (αρκούδες, ταράνδους, ελάφια, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λαγούς, ενυδρίδες, λύκους κ.α.) και θα 
σταματήσουμε στην περίφημη Λίμνη Λουίζ, την πιο 
δημοφιλή και φωτογραφημένη λίμνη στον 
Καναδά, για να θαυμάσουμε το τοπίο με φόντο τον 
παγετώνα Βικτόρια. Στη συνέχεια, στην περιοχή των 
παγετώνων Κολούμπια, θα επιβιβαστούμε σε ειδικά 
κατασκευασμένο όχημα, για να εξερευνήσουμε τον 
παγετώνα Αθαμπάσκα. Χρόνος ελεύθερος για 
γεύμα και αναχώρηση με προορισμό το Τζάσπερ, 
παλαιό Σταθμό που ιδρύθηκε από τον Εξερευνητή 
David Thompson το 1811. Διανυκτέρευση. 
 
13η ημέρα: Τζάσπερ (Χίντον) – Σαν Πικς (Οδική 
διαδρομή) 
Σήμερα κατευθυνόμαστε προς τη δυτική ακτή του 
Καναδά. Η διαδρομή μας περνά από πανέμορφα 
τοπία με πυκνά δάση, λίμνες, ποτάμια και 
χιονισμένες βουνοκορφές ακόμα και το 
κατακαλόκαιρο. Πρώτος σταθμός μας το 
παρατηρητήριο στο όρος robson, για να 
θαυμάσουμε τις ψηλότερες κορυφές στα καναδικά 
βραχώδη Όρη. Συνεχίζοντας θα δούμε τους 
καταρράκτες spahat falls να πέφτουν από το ύψος 
των 66m στις ηφαιστειογενείς χαράδρες. Επόμενη 
στάση μας το wells gray provincial park με τους 
καταρράκτες dawson και helmken (4ος 
μεγαλύτερος στον Καναδά με ύψος 141 m). 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και στη συνέχεια 
αναχώρηση για το sun peaks, ένα διάσημο 
παραθεριστικό κέντρο για τους Καναδούς χειμώνα 
και καλοκαίρι - το χειμώνα ως χιονοδρομικό κέντρο 
και το καλοκαίρι για τις υπαίθριες δραστηριότητες 
που προσφέρει.  Διανυκτέρευση. 
 
14η ημέρα: Σαν Πικς – Βανκούβερ (Οδική 
διαδρομή) 
Άλλη μια ημέρα εντυπωσιακής διαδρομής σήμερα, 
μέσα σε ένα εκπληκτικό εναλλασσόμενο τοπίο, με 
προορισμό το Βανκούβερ στις ακτές του 
Ειρηνικού. Το Βανκούβερ θεωρείται η πιο όμορφη 
πόλη του Καναδά και μία από τις ομορφότερες 
πόλεις του κόσμου. Το λοφώδες έδαφος στο οποίο 
είναι χτισμένο και οι πολλές γέφυρες, προσφέρουν 
υπέροχη θέα στον ωκεανό, στην παραλία και στην 
πόλη. Είναι η 3η σε μέγεθος πόλη της χώρας μετά 
το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Αποτελεί το 
οικονομικό, βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της 
δυτικής ακτής. Οι κάτοικοί του έλκουν την 
καταγωγή τους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, 
των ΗΠΑ και της Ασίας – είναι η πιο "ασιατική" πόλη 
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της Βόρειας Αμερικής. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο για μία βόλτα 
στην παραλία με τα γραφικά κέντρα και τα 
εστιατόρια με τις θαλασσινές λιχουδιές. Ακόμη 
μπορείτε να επισκεφθείτε με βαποράκι τα δεκάδες 
νησάκια στο αρχιπέλαγος και τον Κόλπο του 
Βανκούβερ. Για το δείπνο σας προτείνουμε κάποιο 
παραθαλάσσιο εστιατόριο, όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να δοκιμάσετε τα γιγάντια καβούρια του 
Ειρηνικού. Διανυκτέρευση.  
 
15η ημέρα: Βανκούβερ (ξενάγηση, γέφυρα 
Καπιλάνο, βραδινή κρουαζιέρα) 
Πρωινή ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την ιστορική 
Γκάσταουν, το Εμπορικό Κέντρο, τη γραφική 
συνοικία Κιτσιλάνο, το λιμάνι με τις ψαροταβέρνες, 
θα περάσουμε από Συνεδριακό Κέντρο με τα 
διάσημα λευκά πανιά του που μοιάζει με 
ιστιοφόρο, το Πάρκο Stanley κ.ά. Το απόγευμα 
μπορείτε να επιβιβαστείτε στο Seabus Ferry για μία 
15λεπτη διαδρομή μέχρι τη βόρεια ακτή. Στην 
αποβάθρα lonsdale σας περιμένει μία μεγάλη και 
φαντασμαγορική αγορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
το Κέντρο Αλιείας και η Αγορά Σολομού. 
Θα δούμε επίσης την ιδιαίτερη κρεμαστή γέφυρα 
Capilano, μια γέφυρα που πρωτοφτιάχτηκε το 
1889, έχει μήκος περίπου 140 μέτρα και κρέμεται 
από τις κορυφές των δέντρων! 
Για το βράδυ το VERSUS θα σας προσφέρει ένα 
δείπνο-κρουαζιέρα στον κόλπο του Βανκούβερ. 
Απολαύστε τον εξαίσιο μπουφέ και την 
πανέμορφη θέα με ένα ποτό στο χέρι! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
16η ημέρα: Βανκούβερ (Εκδρομή στο Νησί της 
Βικτόρια) 
Ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της 
Βρετανικής Κολομβίας, την κουκλίστικη Βικτόρια, 
την «πόλη της θάλασσας και των κήπων», που 
βρίσκεται πάνω στο νησί Βανκούβερ, το 
μεγαλύτερο νησί της Βόρειας Αμερικής στον 
Ειρηνικό ωκεανό. Η διαδρομή με το πλοιάριο 
διαρκεί 1½ ώρα και συνεχίζουμε οδικώς για τη 
Βικτόρια. Εκεί, θα δείτε το κοινοβούλιο, παλιά 
νεοκλασικά κτήρια με το χαρακτηριστικό στυλ της 
Βρετανικής περιόδου, το μουσείο με τα περίφημα 
τοτέμ και φυσικά θα ξεκουραστείτε πίνοντας τον 
καφέ σας στο διάσημο υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
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Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Fairmont Empress. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο Βανκούβερ (Η εκδρομή περιλαμβάνεται. 
Κόστος $140 -160 κατ’ άτομο / ελάχιστη συμμετοχή 
15 ατόμων). 
 
17η ημέρα: Βανκούβερ – Πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 
18η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ 
Λάρνακα 
 



 

 
 

 

 

 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 06/08  

€ 4.990 € 5.170 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 6.290 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.900 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 
Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε 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 τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  
στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ 
ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 
• Το διαβατήριό σας θα 
πρέπει να έχει τουλάχιστον 
6μηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε ότι 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, προκειμένου 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.  
• Συμμετοχή στην εκδρομή 
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 
παρόν πρόγραμμα, το έχετε 
κατανοήσει και συμφωνείτε με 
τα αναγραφόμενα, και ότι 
αναντίρρητα αποδέχεστε τους 
όρους συμμετοχής που 
αναγράφονται στα έντυπά μας 
και στο site μας στο Ίντερνετ. 
Αν θέλετε να διαβάσετε τους 
όρους συμμετοχής, 
παρακαλούμε ζητήστε να σας 
αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-
Μόντρεαλ (με ενδιάμεσο σταθμό), Τορόντο-Κάλγκαρυ και 
Βανκούβερ-Αθήνα (με ενδιάμεσο σταθμό). 
 Η εσωτερική πτήση Τορόντο-Κάλγκαρυ. 
 Επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4* & lodges 3* στα 
Βραχώδη Όρη. 
 Πρωινό. Ημιδιατροφή στο Μπανφ, το Τζάσπερ και το Σαν 
Πικς. Περιλαμβάνεται αποχαιρετιστήριο δείπνο και κρουαζιέρα 
στον κόλπο του Βανκούβερ. 
 Εκδρομή με πλοίο για παρατήρηση φαλαινών στο 
Τάντουσακ (Κεμπέκ). 
 Κρουαζιέρα στην περιοχή των Χιλίων Λιμνών καθ’ οδόν 
προς το Τορόντο. 
 Εκδρομή στο Νησί της Βικτόριας.  
 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 
 Ειδικά οχήματα στον παγετώνα Αθαμπάσκα. 
 Κρουαζιέρα στη λίμνη Μαϊνγουάνκα, στο Εθνικό Πάρκο 
Παγετώνων στο Μπανφ. 
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας 
 Έλληνας έμπειρος αρχηγός-συνοδός  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Έκδοση της ETA Καναδά 
 
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)  
 
Δεν περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
 Φιλοδωρήματα, φόροι, επιβάρυνση καυσίμων και 
επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών και 
έξτρα καλύψεων, 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: 1.050 €  
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 
 



 

 
 

 Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 
προγράμματά του.  
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 
στα 1.000€.  
 
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 Versus 
Travel 

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 Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 
στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 
ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 
δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 
 

  



 

 
 

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

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας, 
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 Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 
κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 
έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  
Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη, παρουσίαση της έκδοσης «Exploring» στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, με την ασύγκριτη Δήμητρα Γαλάνη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 
αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 
ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club, 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 Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 
της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 
υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 
που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 
πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 
στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 
φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 
Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 
εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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