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Διάρκεια: 12 ημέρες 

Αναχωρήσεις: Συμβουλευτείτε τιμοκατάλογο 
 

ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ 

Σικάγο – Κάλγκαρι – Μπάνφ – Τζάσπερ – Βραχώδη Όρη  

– Βανκούβερ – Βικτώρια 
 

Βραχώδη Όρη: Τα Βραχώδη Όρη του Καναδά βρίσκονται στη δυτική πλευρά της Αλμπέρτα 
και περιλαμβάνουν τη φαντασμαγορία επτά Εθνικών Πάρκων, με γκρίζες γυαλιστερές 
βουνοκορφές, πυκνά δάση, καταρράκτες, γκρεμούς, λίμνες και λιβάδια.Ο αυτοκινητόδρομος 

Icefields Parkway, που διατρέχει την ανατολική πλευρά της οροσειράς, θεωρείται ότι 
προσφέρει μερικές από τις καλύτερες διαδρομές του κόσμου, συνδέοντας τις πόλεις από το 

Jasper μέχρι το Banff, και επιτρέπει να συναρμολογήσετε το παζλ ανάμεσα στις κοιλάδες των 
ποταμών Athabasca, Sunwapta, Saskat-chewan, Mistaya και Bow. 

θα συναντήσετε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Athabasca, τη λίμνη Maligne , το 
Columbia Icefield, ένα τεράστιο παγοπέδιο 320 τ.χμ., απομεινάρι της Εποχής των 
Παγετώνων. 
 

Βανκούβερ: Το Βανκούβερ, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, είναι η πρωτεύουσα της 

British Columbia, η οποία θεωρείται μια από τις ομορφότερες περιοχές στον κόσμο. Γεμάτη 
βουνά, δάση, ποτάμια, λίμνες, βρέχεται από τον Ειρηνικό και περιλαμβάνει πολλά νησιά. 
 

Βικτώρια: Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της νήσου Βανκούβερ, κοντά στην πόλη του 

Βανκούβερ και είναι ο τέλειος προορισμός για πολλές δραστηριότητες. Πρωτεύουσα του 
νησιού Βανκούβερ και της Βρετανικής Κολομβίας, σε φέρνει ένα βήμα πιό κοντά στην χάρη 
του αποικιακού ρυθμού με το χρώμα της. Είναι «η πιό λαμπερή πολύτιμη πέτρα»  της 

Δυτικής Ακτής. Λόγω του κλίματος οι κάτοικοι, από την εποχή των αποικιών απασχολούντο 
με την ανθοκομία και τη δημιουργία κήπων σε βρετανικό στυλ  “City of Garden”. Στην πόλη 

που προϋπήρξε αυτής του Βανκούβερ, πολλά ενδιαφέροντα σημεία  προσελκύουν τους 
επισκέπτες, όπως μουσεία, πινακοθήκες, το κτήριο του Κοινοβουλίου, οι παγκοσμίου φήμης 
Butchart Gardens με τα 200 στρέμματα κήπους, τριανταφυλλιές στον αρωματικό  που είναι 

πολύ γραφικό « αισθάνεσαι την αύρα του ωκεανού, ακούς τους μουσικούς του δρόμου και 
παρακολουθείς τις διάφορες εκδηλώσεις γύρω σου». Από εκεί μπορείς να ξεκινήσεις μια 

θαλάσσια βόλτα για παρατήρηση φαλαινών και όχι μόνο (φώκιες, αετοί, θαλάσσια λιοντάρια 
),στο φυσικό τους περιβάλλον.  
 

Σικάγο: Βρίσκεται χτισμένo πάνω στον ομώνυμο ποταμό και στα 2 παρακλάδια του, στις 

όχθες της Lake Michigan. Σήμερα έχει περίπου 3 εκατομμύρια πληθυσμό ενώ στην ευρύτερη 
περιοχή περίπου 4,5 εκατομμύρια.Γνωρίστε μαζί μας το Magnificent Mile στη Λεωφόρο 
Μίσιγκαν. Η πόλη όπου ξεκίνησε, αναπτύχθηκε αρχικά ο κινηματογράφος,  γνώρισε πολλές 

δόξες, όμως με την ύφεση, την απομάκρυνση των κινηματογραφικών στούντιο και την 
μεγάλη εγκληματικότητα - Αλ Καπόνε ο «Σημαδεμένος»- έχασε την αίγλη της. Παρ όλα 

αυτά  το Σικάγο παρέμεινε πάντα, κέντρο  εμπορίου, επιστημών και  νέων αρχιτεκτονικών 
τάσεων στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτοι ουρανοξύστες χτίστηκαν στο 
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 Σικάγο.   Το εμπορικό κέντρο του Σικάγο ήταν ένα μικρό ορθογώνιο τμήμα οριζόμενο από 
την λεωφόρο Ουαμπάς, τη λίμνη και τις οδούς Ουελς και Βαν Μπούρεν συνδεόμενων μεταξύ 
τους με τα χαλύβδινα στηθαία του εναερίου σιδηροδρόμου του Σικάγο, γνωστού ως loop 

(θηλιά), επεκτάθηκε δυτικά της περιοχής Λουπ και μετά το 1970 και πέραν της δυτικής 
όχθης του ποταμού.  Ο 21ος αιώνας την βρίσκει να έχει ξεχωριστή θέση στην οικονομία, την 

μουσική (Chicago blues and Jazz festivals), τον συνεδριακό τουρισμό, τα σπορ και τη 
Λογοτεχνία (πατρίδα του Έρνεστ Χεμινγουέη).  
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα - Σικάγο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση  για το Σικάγο την εμπορική και 
βιομηχανική πόλη της πολιτείας του Illinois στις όχθες της  λίμνης Μίσιγκαν, στην καρδιά 

των Μεγάλων Λιμνών. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Αργότερα μια 
βόλτα με τον ξεναγό σας, σας δίνει μια πρώτη εικόνα της δυναμικής αυτής πόλεως. 

 
2η ημέρα: Σικάγο (Ξενάγηση) - Κάλγκαρι 
Μετά το πρόγευμα, θα γνωρίσουμε για καλά την μεγάλη αυτή πόλη του Βορρά, την Δεύτερη 

πόλη όπως την ονομάζουν πολλοί.  Την πόλη των καναλιών και της λίμνης Μίσιγκαν. Είναι 
πρωτεύουσα της πολιτείας του Ιλλινόις, επονομαζόμενη και ως πόλη των ανέμων. Τα λαμπρά  

νεοκλασικά οικοδομήματα είναι όσα απέμειναν μετά τη μεγάλη φωτιά, ενώ η πρόοδός της 
στις επιστήμες και τις τέχνες της δίνουν και το όνομα White City (φωτεινή πόλη). Γνωρίστε 
μαζί μας το Magnificent Mile στη Λεωφόρο Μίσιγκαν. Ακόμα, γνωρίστε τον ουρανοξύστη 

John Hancock Center με το παρατηρητήριό του, τη Water Tower που επέζησε στη μεγάλη 
φωτιά του 1871, το Navy Pier, το Grant Park(το κυριότερο από τα πολλά Πάρκα της πόλεως 

εκτάσεως 1212 στρεμμάτων) στο οποίο υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με συλλογές 
από τις πολυτιμότερες του κόσμου, τον  Sears Tower και την ελληνική συνοικία Greek town 

με τα περίφημα εστιατόρια. Το απόγευμα αναχώρηση και πτήση για το Κάλγκαρι στην 
Αλμπέρτα του Καναδά, χτισμένο στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων. Η πόλη ιδρύθηκε το 
1875. Το Κάλγκαρυ είναι η πέμπτη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά, και ο πληθυσμός του 

αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που έχει φέρει η άντληση 
πετρελαίου στην Αλμπέρτα. 

 
3η ημέρα: Κάλγκαρι(Ξενάγηση) - Μπανφ  
Μετά το πρόγευμα, αρχίζει η ξενάγηση και θα δούμε το κάστρο Κάλγκαρι, τον λόφο 

Σκότσμαν, το πάρκο Σταμπίντ, όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο ροντέο του Καναδά, 
τον ύψους 190 μ. πύργο, το γήπεδο Σάντλντομ, το Ολυμπιακό Στάδιο. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε το Μουσείο Γκλένμποου, όπου παρουσιάζεται η ιστορία των ντόπιων Ινδιάνων 
και των Εσκιμώων Ινουιτ, το Ινστιτούτο Αλμπέρτα και στο Πάρκο Χέριτατζ θα δούμε σπίτια 
πιονέρων, ένα ράντσο, θα επισκεφτούμε το μουσείο και θα μάθουμε για τον τρόπο ζωής και 

τις συνήθειες των κατοίκων. Στη συνέχεια αναχωρούμε από το Κάλγκαρι για τα Βραχώδη 
Ορη και την όμορφη πόλη Μπάνφ ανάμεσα στις εντυπωσιακές κορυφογραμμές. Τα βραχώδη 

όρη θεωρούνται από τα ομορφότερα τοπία παγκοσμίως, μια οροσειρά με πολλούς παγετώνες 
που φτάνει σε ύψος πάνω από τα 6000 μέτρα. Η πόλη Μπανφ αποτελεί ορμητήριο για την 
εξερεύνηση της γύρω ορεινής περιοχής και φιλοξενεί πολλά χειμερινά καταφύγια και 

καταστήματα με τον ανάλογο εξοπλισμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η επόμενη ημέρα 
είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση και θα εχουμε χρονο ελευθερο για περιήγηση και 

εξερευνηση. 
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4η ημέρα: Μπανφ – Τζάσπερ  
Αναχώρηση για τη λίμνη Λουίζα, το "πετράδι των Βραχωδών Ορέων", που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1730 μ. και πήρε το όνομά της προς τιμήν της κόρης της βασίλισσας Βικτωρίας. 

Αναχώρηση για τον παγετώνα Αθαμπάσκα όπου θα κινηθούμε με ειδικά οχήματα 
(σνοκοουτς). Συνεχίζουμε προς τα βόρεια για το Τζάσπερ, στην καρδιά της οροσειράς και του 

ομώνυμου εθνικού πάρκου. Η διαδρομή Μπανφ – Τζάσπερ ονομάζεται δρόμος των 
παγετώνων, μέσα από αμέτρητες λίμνες και δύσβατα περάσματα που αγγίζουν τα 2000 μέτρα 
υψόμετρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 
5 -7η ημέρα: Τζάσπερ (με τραίνο) – Βραχώδη Όρη - Βανκούβερ 

Πέραν των άλλων το ταξίδι έχει ένα ρομαντισμό διότι είναι συνέχεια του ταξιδιού που 
γινόταν 100 χρόνια πριν. Το τραίνο ταξιδεύει μόνον ημέρα ώστε να απολαμβάνουν οι 
επιβάτες κάθε λεπτό της γραφικής διαδρομής που σου κόβει την αναπνοή κάθε λεπτό όταν 

βλέπεις τις παγωμένες λίμνες, τους ήρεμους ή ορμητικούς ποταμούς στα φαράγγια, τους 
καταρράκτες, τα εξαίσια βουνά, τους παγετώνες και τα δάση, τις πάσης φύσεως γέφυρες, τα 

τούνελ και ακόμη την άγρια φύση, τα ζώα των περιοχών, καθώς το τραίνο ξεκινάει από τις 
υψηλότερες κορυφές και φθάνει στο Βανκούβερ δίπλα στην θάλασσα. Δύο ημέρες που κατά 
κοινή ομολογία είναι οι δυνατότερες του ταξιδιού συγκινησιακά. 

 
8η ημέρα: Βανκούβερ 

Άφιξη στο Βανκούβερ και μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση .Το απόγευμα ξεκινάμε 
για να γνωρίσουμε την τρίτη σε πληθυσμό πόλη και κυριότερο λιμάνι του Καναδά στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου το οποίο παρ΄όλα αυτά 

συνεχώς το τελειοποιούν με τεχνικά έργα. Το Canada Place είναι ίσως το καλύτερο μέρος για 
να ξεκινήσουμε της εξερεύνηση του κέντρου της πόλεως, με τα συγκροτήματα των 

ουρανοξυστών να υψώνονται πιο πέρα αλλά και να θαυμάσετε την υπέροχη θέα του 
λιμανιού. Θα δούμε το Πάρκο Κουήν Έλίζαμπεθ, το Εγκλις Μπέϊ, την ξεχωριστή παλαιά 

ιστορική Γκάστάουν με το βικτωριανό στυλ του 1887 γεμάτη λουλούδια, το Europe Hotel, 
την Τσάινα Τάουν την δεύτερη σε μέγεθος στη Β.Αμερική, το νησί Γκράνβιλ, το Πάρκο 
Στάνλεϋ το μεγαλύτερο πάρκο της Β. Αμερικής με την μοναδική συλλογή τοτέμ. Προτείνουμε 

μια βόλτα στα καταστήματα με το βρετανικό στυλ με σκωτσέζικα και κασμίρ, στις οδούς 
Robson, Georgia, ή στα υπόγεια εμπορικά κέντρα κάτω από τα ξενοδοχεία. Απολαύστε την 

«πρωτεύουσα της καλοπέρασης» όπως έχει επιλεγεί η πόλη του Βανκούβερ, σύμφωνα με τις 
προτάσεις του ξεναγού σας. 
 

9 -10η ημέρα: Βανκούβερ - Βικτώρια - Βανκούβερ  
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για την ημερήσια εκδρομή στην Βικτώρια, αυτή την μικρή 

πρωτεύουσα της Βρετανική Κολομβίας με το δικό της χρώμα και την Αγγλική ομορφιά. 
Περνάμε με το φέρρυ μπόουτ και φθάνουμε στο νησί Βανκούβερ στα νότια του οποίου είναι 
η Βικτώρια η όμορφη πρωτεύουσα της Βρετανικής Κολομβίας Βρίσκεται σε μια θαυμάσια 

τοποθεσία πάνω σε ένα έξοχο φυσικό λιμάνι, το κλίμα θεωρείται μεσογειακό, ο ρυθμός της 
ζωής είναι πιο αργός και το κέντρο της είναι όμορφο "City of Garden", με πολλά λουλούδια 

και πάρκα και λίγα ψηλά κτήρια. Ο βρετανικός της χαρακτήρας τονίζεται από τα διώροφα 
λεωφορεία, τα ανακαινισμένα ιστορικά κτήρια, το Βασιλικό Βρετανικό μουσείο της 
Βρετανικής Κολομβίας. Στο παλαιό ξενοδοχείο " Fairmont Empress Hotel", αξίζει να πάρετε 

ένα ποτό ή καλύτερα το τσάι σας στις 5 η ώρα το απόγευμα στο "Bengal lounge" για να 
ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας και να απολαύσετε την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. 

Επίσκεψη προαιρετική στους παγκοσμίως γνωστούς κήπους Boutchart Garden. Το βράδυ 
επιστροφή στο Βανκούβερ.  
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11-12η ημέρα: Βανκούβερ - Αθήνα  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μέχρι το μεσημέρι τελευταίες ελεύθερες ώρες που θα 
αξιοποιήσετε αναλόγως είτε για κάποιες αγορές, είτε για επίσκεψη σε ένα ακόμη μουσείο. 

Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το ταξίδι της 
επιστροφής στην Αθήνα.  

 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία βάσει τιμοκαταλόγου με πρωινό σε μπουφέ 
 Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα  
 Ελληνόφωνος  αρχηγός - ξεναγός  

 Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Καναδά  
 Αχθοφορικά μίας αποσκευής κατ άτομο  

 Φ.Π.Α., ταξιδιωτικά έντυπα 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ESTA, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια  (Δείτε Τιμοκατάλογο) 
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον ξεναγό της 
εκδρομής (Δείτε Τιμοκατάλογο) 

 

Σημειώσεις:  
 Το γραφείο διατηρεί το Δικαίωμα  να αλλάξει την σειρά του προγράμματος η για την 

καλύτερη διεξαγωγή του 
 

 
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 35 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ!!! 

Για Αναχωρήσεις και Τιμές συμβουλευτείτε τον ειδικό τιμοκατάλογο 
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