
 

 

Βόρεια Βραχώδη Όρη 

 

Ένα ταξίδι στα Βόρεια Βραχώδη Όρη ξεκινά από τη Δυτική Αλμπέρτα του Καναδά. 

Δημιουργήθηκαν πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια και θεωρούνται σχετικά νέα βουνά, όπως οι 

Άλπεις και τα Ιμαλάια. Αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι οι μεγαλειώδεις, γκρίζες και γυαλιστερές 

βουνοκορφές, οι ατελείωτοι αυτοκινητόδρομοι, οι απέραντες εκτάσεις με έλατα κι οι 

κρυσταλλικές λίμνες. Εδώ βρίσκονται επτά φαντασμαγορικά Εθνικά Πάρκα, η ομορφιά των 

οποίων δεν περιγράφεται με λέξεις. Τα Βραχώδη Όρη διασχίζει ο αυτοκινητόδρομος Icefield 

Parkway από την ανατολική πλευρά, συνδέοντας το Τζάσπερ με το Μπανφ. Θεωρείται μία από 

τις πιο όμορφες διαδρομές του κόσμου. Καθώς η οροσειρά εκτείνεται σχεδόν κατά μήκος του 

Ειρηνικού Ωκεανού, συναντά πυκνά δάση, καταρράκτες, γκρεμούς, λίμνες και λιβάδια. Εδώ θα 

συναντήσει κανείς τους Καταρράκτες Athabasca, τη λίμνη Maligne, το Columbia Icefield κι ένα 

τεράστιο παγοπέδιο 320 τετραγωνικών χιλιομέτρων, απομεινάρι της Εποχής των Παγετώνων. 

Ένα εκπληκτικό ταξίδι που θα γεμίσει το μυαλό σας με πανέμορφες εικόνες και θα συναρπάσει 

όλους όσους αγαπούν τη φύση και τη δράση. 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε τα Βόρεια Βραχώδη Όρη είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον 

Αύγουστο κι από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Οι λάτρεις της φύσης, που θέλουν να 

απολαύσουν τις λίμνες και το πράσινο, επιλέγουν την καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, όσοι 

θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή για να κάνουν σκι και να απολαύσουν το χιόνι, επιλέγουν 

τον χειμώνα. 

 

 

 

 Βόρεια Βραχώδη Όρη – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -16 -12 -8 -3 2 5 6 7 3 -1 -9 -14 

Μεγ(°C) -5 0 4 9 15 18 20 20 15 10 3 -5 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Επισκεφθείτε μερικά από τα πανέμορφα Εθνικά Πάρκα του Καναδά 

 Περπατήστε στη γυάλινη γέφυρα Skywalk 

 Εξερευνήστε την πόλη Μπανφ 

 Ξεναγηθείτε στο Φαράγγι Maligne 

 Κάντε πατινάζ στις παγωμένες λίμνες της περιοχής 

 Ακολουθήστε τα μονοπάτια κι εξερευνήστε την άγρια ζωή στα Εθνικά Πάρκα 

 Δοκιμάστε την καναδική κουζίνα 

 Κατασκηνώστε κάτω από τα αστέρια 

 Κάντε ράφτινγκ στα ποτάμια. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Καναδάς 

 Γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά 

 Ζώνη Ώρας: -9 

 Νόμισμα: Δολάριο Καναδά 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 19 ώρες με δύο ενδιάμεσους σταθμούς για το Κάλγκαρι της 

Αλμπέρτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χάρτης Προορισμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι περιορισμένα στα Βραχώδη Όρη του 

Καναδά, με γραμμές λεωφορείων σε συγκεκριμένες περιοχές. Σας προτείνουμε να 

νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο, στο οποίο θα συναντήσετε πολλές 

εταιρείες. Εναλλακτικά, σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο σας, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε 

κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Κάλγκαρι, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στα Βόρεια Βραχώδη Όρη με: 

 

 Τορόντο 

 Οτάβα 

 Βανκούβερ 

 Μόντρεαλ 

 Αλάσκα (κρουαζιέρα) 

 Βικτώρια 

 Σικάγο 

 Κέμπεκ 

 Νέα Υόρκη 

 

 

 

 

 



Εθνικό Πάρκο Μπανφ 
 

 

Το πρώτο εθνικό πάρκο του Καναδά, το Μπανφ 

ξεκίνησε ως ιαματικές πηγές κι έχει εξελιχθεί σε 6.641 

τετραγωνικά χιλιόμετρα μαγευτικού ορεινού τοπίου. 

Γεμάτο παγετώνες, παγωμένα πεδία, πυκνά δάση 

κωνοφόρων δέντρων κι αλπικά τοπία, μόνο δέος 

προκαλεί το μεγαλείο κι η ομορφιά του. 

 

 

 

Χειμερινές Διακοπές 

 

Τους χειμερινούς μήνες, οι επισκέπτες επιλέγουν να 

κάνουν σκι, σνόουμπορντ και να εξερευνήσουν 

την κατάλευκη περιοχή. Μοναδική εμπειρία 

αποτελεί η βόλτα με έλκηθρο που σέρνουν μία 

ομάδα αξιολάτρευτων σκυλιών. Έχει εξελιχθεί σε μία 

από τις κορυφαίες χειμερινές δραστηριότητες της 

περιοχής, με παιδιά όλων των ηλικιών να την 

προτιμούν. 

 

 

Καλοκαιρινές Διακοπές 

 

Η ομορφιά του Εθνικού Πάρκου Μπανφ το 

καλοκαίρι είναι ασυναγώνιστη. Η περιοχή είναι 

γεμάτη οργανωμένα κάμπινγκ. Η αγαπημένη 

δραστηριότητα των επισκεπτών κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες είναι η πεζοπορία. 

Ανακαλύψτε τις πιο όμορφες λίμνες με τιρκουάζ 

νερά του πάρκου. Μερικές από αυτές είναι η λίμνη 

Louise κι η λίμνη Moraine. Τα μονοπάτια θα σας 

οδηγήσουν στα κρυμμένα θαύματα της περιοχής.  

 

 

  Ιαματικές Πηγές 

 

Μην παραλείψετε να κάνετε μία βουτιά στις 

παγκοσμίου φήμης ιαματικές πηγές για να 

χαλαρώσετε πριν την αναχώρησή σας. Στα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της περιοχής θα 

δοκιμάσετε τοπικά πιάτα παρασκευασμένα από 

τοπικά προϊόντα. 

 

 



Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ 
 

Το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ συχνά δεν απολαμβάνει 

την αναγνωρισιμότητα που του αξίζει. Πρόκειται 

για το πιο άγριο από τα εθνικά πάρκα των 

Βραχώδων Ορέων και διαθέτει σιδηροδρομικό 

σύστημα 100 χιλιομέτρων. Η λίμνη Maligne του 

πάρκου διαθέτει ένα ιδιαίτερα γραφικό νησί στο 

κέντρο της, το Spirit Island. Το νησί θεωρείται ιερό 

για τους ντόπιους των Πρώτων Εθνών. Στη νότια 

πλευρά του πάρκου θα βρείτε το Columbia 

Icefield, το μεγαλύτερο παγοπέδιο των Βόρειων 

Βραχώδων Ορέων. Έχει ηλικία περίπου 200.000 χρόνια κι έχει έκταση 324 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Διαθέτει πολλούς απέραντους παγετώνες και βουνά, δημιουργώντας ένα υπέροχο, αλλά κι 

απόκοσμο θέαμα. 

 

Χειμερινές Διακοπές 

 

Τον χειμώνα η περιοχή είναι συγκλονιστική. Σκι, 

σνόουμπορντ και βόλτα με έλκηθρο είναι λίγα 

μόνο από όσα μπορείτε να κάνετε. Λίμνες όπως η 

Beauvert, η Mildred κι η Pyramid παγώνουν κι έτσι 

μπορείτε να τις επισκεφθείτε για πατινάζ. 

Συγκλονίζει κι η πεζοπορία στο Φαράγγι Maligne.  

 

 

Καλοκαιρινές Διακοπές 

 

Το καλοκαίρι είναι ιδανικό για πεζοπορία στο βουνό. 

Γνωρίστε την άγρια φύση και τα ζώα που φιλοξενεί 

το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ. Οι επισκέπτες επιλέγουν 

τη λίμνη Maligne, με τα νερά της σε έντονο, ζαφειρί 

χρώμα, για να κάνουν πικνίκ. Πανέμορφοι είναι κι οι 

καταρράκτες Athabasca. Αν είστε λάτρεις των 

extreme sports, μπορείτε να κάνετε ράφτινγκ στους 

ποταμούς του πάρκου. 

 

Skywalk και Θερμές Πηγές 

 

Το Skywalk είναι μία γυάλινη γέφυρα 280 μέτρα 

πάνω από την Κοιλάδα Sunwapta. Η εμπειρία του 

Columbia Icefield περιλαμβάνει καταρράκτες, 

άγρια φύση, απολιθώματα και την επίσκεψη στη 

συγκλονιστική γυάλινη γέφυρα. Πριν φύγετε από 

το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ, επισκεφθείτε τις Θερμές 

Πηγές της περιοχής για μία εμπειρία χαλάρωσης κι 

ευεξίας. 



Εθνικός Ιστορικός Χώρος του Καναδά Cave and Basin 
 

Επιστρέψτε στο σημείο που ξεκίνησε όλο το δίκτυο 

των Εθνικών Πάρκων του Καναδά με μία επίσκεψη 

στο συναρπαστικό Εθνικό Ιστορικό Χώρο Cave 

and Basin. Αυτό το μυστηριώδες υποβρύχιο 

σπήλαιο ανακαλύφθηκε από Καναδούς εργάτες το 

1833 κι άνοιξε γρήγορα για το κοινό.  

Εδώ θα βρείτε εννέα φυσικές ιαματικές πηγές και 

θα μάθετε για την ιστορία της περιοχής και τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, καθώς 

υπήρξε ιερός χώρος για την τοπική κοινότητα των Πρώτων Εθνών, δεν επιτρέπεται στους 

επισκέπτες να κολυμπήσουν. Παρόλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να απολαύσετε τη 

φανταστική ατμόσφαιρα, τα εκπληκτικά γαλάζια νερά και τα τραχιά πετρώματα. 

 

 

Canmore 
 

Το Canmore βρίσκεται δυτικά του Κάλγκαρι κι είναι 

η τέλεια πόλη για να επισκεφθείτε και να 

εξερευνήσετε ανάμεσα στα Εθνικά Πάρκα. Το 

Canmore είναι ζωντανό, προσφέροντας φαγητό, 

καταστήματα κι αθλητικές εκδηλώσεις σε πολύ 

μικρή απόσταση από τα φυσικά θαύματα των 

Βραχώδων Ορέων. Παρακολουθήστε έναν αγώνα 

χόκεϊ πάγου, επισκεφθείτε το συναρπαστικό 

Μουσείο Canmore και το Κέντρο Γεωεπιστημών κι 

απολαύστε πατινάζ πάνω στα τεχνητά 

παγοδρόμια και τις κοντινές παγωμένες λίμνες. 

Για τους λάτρεις της δράσης, θα βρείτε πολλές ευκαιρίες για σκι, ποδηλασία βουνού, ορειβασία, 

ράφτινγκ και πολλά ακόμα στην ευρύτερη περιοχή του Canmore. Σε μικρή απόσταση από την 

πόλη Μπανφ, στο Canmore θα βρείτε πολλές ευκαιρίες κι όμορφα καταλύματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό  

 

 

 Σάντουιτς με καπνιστό κρέας 

 

Αν σας αρέσει το κρέας, τότε αυτό το πιάτο θα 

σας ενθουσιάσει. Αυτό το γευστικό σάντουιτς, 

γεμάτο με όλα τα υλικά της επιλογής σας, θα το 

βρείτε σε όλες τις καφετέριες και καντίνες της 

χώρας, καθώς και τα ταχυφαγάδικα. Ο Καναδάς 

φημίζεται για την παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος 

και κρέατος από βίσωνα. Αν θέλετε λοιπόν να 

δοκιμάσετε τοπικές γεύσεις, επιλέξτε κάποια 

σάντουιτς με αυτά τα υλικά. 

 

 

 

 Pierogi 

 

Το pierogi, αν κι είναι πιάτο με καταγωγή από την 

Ουκρανία, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην επαρχία 

της Αλμπέρτα. Θυμίζουν μικρά πιτάκια, γεμιστά με 

διάφορα υλικά. Μπορεί να τα συναντήσετε 

βρασμένα ή τηγανισμένα, γλυκά ή αλμυρά. 

Συνήθως η γέμιση για τα αλμυρά pierogi είναι τυρί, 

πουρές πατάτας, μανιτάρια ή λάχανο. Η γλυκιά 

έκδοση περιέχει συνήθως κάποιο ανάλατο τυρί και 

φρούτα ή/και σιρόπι.  


	Πότε αξίζει να πάτε;

