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ΣΤΥΛ:  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ   

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Εντυπωσιακά τοπία, φυσικά θαύματα και εκπληκτική αρχιτεκτονική, σε ένα ταξίδι ζωής! 

Ανακαλύψτε τις απολαύσεις του Καναδά, περιηγηθείτε στα Βραχώδη Όρη, βυθιστείτε στην 

ομορφιά της Αλάσκας, θαυμάστε γαλαζοπράσσινους παγετώνες, εντυπωσιαστείτε στα εθνικά 

πάρκα, τροπικά δάση & γραφικά ψαροχώρια και παρακολουθήστε από κοντά την αφθονία της 

άγριας ζωής των γκρίζλι αρκούδων, φαλαινών και φαλακρών αετών.  

Ένας απόλυτος συνδυασμός από σύγχρονες πόλεις με ευρωπαϊκές επιρροές, ιστορικά κτήρια 

να πλαισιώνουν λιθόστρωτα δρομάκια και μοναδικές διαδρομές να σας χαρίζουν 

ανεπανάληπτα τοπία που θα μπορούσατε να δείτε μόνο σε καλογυρισμένα ντοκιμαντέρ. 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
➢ Επιλέξαμε απευθείας πτήσεις της Air Canada για Καναδά 

➢ Εντυπωσιαστείτε από τα Βραχώδη Όρη του Καναδά 

➢ Περπατήστε πάνω στον παγετώνα Αθαμπάσκα  

➢ Εξερευνήστε το μοναδικό τοπίο των πάρκων και λιμνών γύρω από το Μπάνφ  

➢ Χαλαρώστε στα ρομαντικά καλντερίμια του Κεμπέκ & δοκιμάστε το εθνικό φαγητό Πουτίν  

➢ Νοιώστε τη δύναμη των καταρρακτών του Νιαγάρα  

➢ Περπατήστε στις μεγαλύτερες κρεμαστές αερογέφυρες πάνω στα αιωνόβια δέντρα του 

Βανκούβερ 

➢ Μάθετε για την άγρια ζωή και το ιδιαίτερο τοπίο της Αλάσκας  

➢ Δείτε από κοντά τα γνωστότερα μνημεία του Τορόντο, Μοντρεάλ, Βανκούβερ & 

Κάλγκαρι  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Ημέρα 1η: Πτήση Αθήνα - Τορόντο 

Πτήση για την καρδιά της οικονομίας του Καναδά, το Τορόντο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.  

 

Ημέρα 2η: Καταρράκτες Νιαγάρα – Γραφική πόλη «Ο Νιαγάρας στη λίμνη» - Ξενάγηση 

Τορόντο 

Μόλις 120χλμ από το Τορόντο, εκεί που υποχώρησαν οι τελευταίοι παγετώνες και 

σχηματίστηκαν οι Μεγάλες Λίμνες, με τον ποταμό Νιαγάρα να εκβάλει στον Ατλαντικό, 

βρίσκουμε το σύμπλεγμα των καταρρακτών. Αν και δεν είναι μεγάλοι σε ύψος, είναι επιβλητικοί 

με την ποσότητα νερού να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια κυβικά πόδια το λεπτό. Η περιήγηση θα 

ξεκινήσει από τις εκβολές του ποταμού, περνώντας παράκτια στην ειδικά διαμορφωμένη 

προβλήτα, για να απολαύσετε το φαινόμενο από κάθε σημείο του και έτσι να απαθανατίσετε 

κάθε σας στιγμή. Χρόνος ελεύθερος για μία προαιρετική μίνι κρουαζιέρα. Συνεχίζετε με την 

γραφική πόλη «Ο Νιαγάρας στη Λίμνη (πρώην Νιούαρκ), για να μεταφερθείτε στην κυριολεξία 

σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. Με την 

επιστροφή μας στο Τορόντο, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον δυναμισμό μιας 

ήσυχης και καθαρής πόλης. Έτσι θα δούμε την ευρωπαϊκής κομψότητας έπαυλη Κάζα Λόμα 

(το σπίτι του λόφου), την διάσημη πανεπιστημιούπολη, την ιστορική περιοχή Ντιστίλερυ (παλιά 

συνοικία αποστακτήρων) με τα πρωτότυπα καταστήματα, την ελληνική λεωφόρο Ντάνφορθ, 

την κινέζικη περιοχή, την διάσημη λεωφόρο Γιόγκι, την περιοχή Γιόργκβιλ (γνωστή για τις 

βραδινές εξόδους των επωνύμων), το διάσημο εμπορικό κέντρο Eaton, τον πύργο σύμβολο 

της πόλης, το αθλητικό κέντρο Ρότζερς, το παλαιό και νέο Δημαρχείο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 

 

Ημέρα 3η: Τορόντο - Οτάβα - Μόντρεαλ 

Κατά την μετάβασή μας στο Μόντρεαλ, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την 

«Ουάσιγκτον του Βορρά» ή το «Γουεστμίνστερ της άγριας φύση», την Οτάβα και έτσι να 

γνωρίσουμε τον λόφο του κοινοβουλίου, την γρανιτένια αψίδα του Εθνικού Πολεμικού 

Μνημείου, το ξενοδοχείο Σατό Λοριέ, τα κτίρια της εθνικής πινακοθήκης και βιοβλιοθήκης.  
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Συνεχίζουμε για το Μόντρεαλ, που αποτελεί το μεγάλο οικονομικό κέντρο του Κεμπέκ. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4η: Μόντρεαλ - Ξενάγηση  

Στη σημερινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως το 

Ορατόριο του Αγ. Ιωσήφ στον Βασιλικό λόφο, το Ολυμπιακό πάρκο, την πλατεία των τεχνών, 

το Μέγαρο Μουσικής, το μουσείο σύγχρονης τέχνης, τις συνοικίες Καρτιέ Λατέν και Κινεζική, το 

παλιό Δημαρχείο και την όμορφη Βασιλική της Παναγίας. 

Ακολουθεί περιήγηση στη ζωντανή ατμόσφαιρα της Πλατείας Ζακ Καρτιέ και στις παραδοσιακές 

πετρόχτιστες οδούς της Ρη Σαιντ Αμάμπλ, Ρη Σαιν Βίνσεντ και Ρη Σαιντ Πωλ, μέχρι το Παλιό 

Λιμάνι που φιλοξενεί πολυχώρους καταστημάτων. Υπόλοιο ημέρας ελεύθερο για αναζήτηση 

καταστημάτων στις αγορές των οδών Ρη Σερμπρούκ και Ρη Σαιντ Καθρήν, αλλά και στη 

δαιδαλώδη υπόγεια αγορά με τα πάνω από 1.700 καταστήματα. 

 

Ημέρα 5η: Μόντρεαλ – Κεμπέκ - Μόντρεαλ 

Μετά το πρωινό θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το Κεμπέκ. Ο ρομαντισμός είναι 

διάχυτος παντού, εντός των τειχών της πόλης του γαλλόφωνου Κεμπέκ. Από την πλατεία των 

όπλων και το επιβλητικό «Σατό Φροντενάκ», (το πιο πολύ-φωτογραφισμένο ξενοδοχείο του 

πλανήτη, συνώνυμο με την ρομαντική αρχιτεκτονική), έως τους πέτρινους δρόμους, τα τείχη 

και τα πέτρινα σπίτια, τη βασιλική της Παναγίας του Κεμπέκ, το κάστρο στην Άνω πόλη, το 

κοινοβούλιο, το κυβερνείο μέχρι και το ιστορικό κέντρο. Ακολουθώντας το μονοπάτι για την 

κάτω πόλη, θα θαυμάσετε τα καλντερίμια της Σαμπλέν με τα ξεχωριστά καταστήματά της, την 

Παναγία των Νικών στην πλατεία Ρουαγιάλ, το παλιό λιμάνι με θέα στο οχυρό, το νησί της 

Ορλεάνης και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Μόντρεαλ. 

 

 

 

Ημέρα 6η: Πτήση Μόντρεαλ - Κάλγκαρυ 
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Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μοντρεάλ και πτήση για τη πόλη που είναι γνωστή για τους 

καουμπόηδες και τα πανηγύρια του και θεωρείται το κυριότερο οικονομικό κέντρο της πολιτείας 

της Αλμπέρτα. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης για να γνωρίσουμε τον Πύργο & το πάρκο 

κληρονομιάς. Στο Ολυμπιακό πάρκο αγώνων του 1988, θα μάθουμε πως οι χειμερινοί ολυμπιακοί 

αγώνες του 1988, και ο σιδηρόδρομος βοήθησαν στη δημιουργία αυτής της κοσμοπολίτικης πόλης. 

Στη πανοραμική μας ξενάγηση, θα δούμε ακόμα το Δημαρχείο, τον ζωολογικό κήπο, τα 

εντυπωσιακά καλλιτεχνικά δημιουργήματα του East Village. 

 

 

Θα δούμε ακόμα το δημαρχείο και το εμβληματικό κτήριο πολιτιστικής κληρονομιάς Lougheed 

house τη Κεντρική & κινέζικη συνοικία και τη νέα κόκκινη μοντέρνα γέφυρα της Ειρήνης. Ακολουθεί 

μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση! 

 

Ημέρα 7η: Κάλγκαρυ – Λίμνες Λουίζ & Μορέν Μπανφ 

Στη σημερινή μας εκδρομή θα γνωρίσουμε τα διαμάντια των Ρόκις, τη θρυλική λίμνη της 

πριγκίπισσας Λουίζας. Το διάσημο ξενοδοχείο-πύργος της αλυσίδας Fairmont, είναι ένα 

πραγματικό κόσμημα και συμπληρώνει το τοπίο στις εκβολές της λίμνης και θα συνεχίσουμε με 

τη παγετωνική λίμνη Μορέν, που κατά τους θερινούς μήνες γεμίζει, τροφοδοτείται με νερό από 

τους παγετώνες και έτσι αντανακλά ένα υπέροχο γαλάζιο-μπλε χρώμα. Ακολουθώντας μία 

διαδρομή μέσα από το εθνικό πάρκο, κέντρο των διάσημων βραχωδών ορών, θα φτάσουμε 

στο γραφικό Μπανφ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στο 

ιδανικό σημείο για να φωτογραφήσετε το διάσημο ξενοδοχείο Fairmont Banff springs Hotel, 

που φαίνεται σαν να αναδύεται πάνω από τους καταρράκτες του ποταμού Μπόου. 

 

 

 

Ημέρα 8η: Μπανφ - Παγετώνας Αθαμπάσκα - Skywalk - Ρεβελστρόουκ 

Ολοήμερη εκδρομή στο εθνικό πάρκο, μέχρι τον παγετώνα της Κολούμπια. Επιβίβαση στα 

ειδικά διαμορφωμένα πούλμαν για ανάβαση στον παγετώνα. Από το κέντρο ενημέρωσης 

παγετώνων, θα συνεχίσετε για να περπατήσετε στη «γυάλινη γέφυρα των ουρανών» και 

έχοντας αποζημιωθεί από την μοναδική θέα, θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για την πόλη 

που ιδρύθηκε το 1880 όταν πέρασε ο Καναδικός Σιδηρόδρομος Ειρηνικού και πήρε το όνομά 

της από τον ευεργέτη Ρεβελστρόουκ που έσωσε τον εθνικό σιδηρόδρομο από πτώχευση. Το 

Ρεβελστρόουκ είναι επίσης γνωστό για τις μαύρες και γκρίζλι αρκούδες και για το χιονοδρομικό 

του κέντρο. Διανυκτέρευση. 



 

 
ΔΥΤΙΚΟΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ-ΑΛΑΣΚΑ-ΣΙΑΤΛ - 20 ημ.                               6 

 

Ημέρα 9η: Ρέβελστρόουκ - Βανκούβερ  

Από το εύκρατο τροπικό δάσος της ενδοχώρας του Καναδά, θα διασχίσουμε την γέφυρα πάνω 

από τον ποταμό Κολούμπια και απολαμβάνοντας τη θέα των βουνών Selkirk & Monashee, θα 

συνεχίσουμε απολαμβάνοντας το εναλλασσόμενο τοπίο από ποτάμια, λίμνες, καταπράσινες 

κοιλάδες και οροπέδια μέχρι να φτάσουμε στο Βανκούβερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 

και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 10η: Βανκβούβερ - ξενάγηση 

Αφετηρία της σημερινής μέρας, το «καλά κρυμμένο μυστικό» της κοιλάδας Λιν, που θα σας 

προσφέρει μία πραγματική όαση αιωνόβιων δέντρων στο ομώνυμο Κάνυον και στην κρεμαστή 

γέφυρα με την άπλετη θέα (Capilano bridge). Ακολουθεί στάση στο ιστορικό Γκαστάουν, με τα 

όμορφα διατηρητέα μαγαζιά, σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια. Περνώντας από το Καθίντραλ 

Πλεις, θα θαυμάσουμε τον κομψό ουρανοξύστη με τη λαξευμένη χάλκινη οροφή του, θα 

γνωρίσουμε την τρίτη μεγαλύτερη Τσάινατάουν της Βόρειας Αμερικής, θα περάσουμε από τον 

γνωστό εμπορικό δρόμο και την πλατεία Ρόμπσον (σημείο βραδινής αναψυχής και 

διασκέδασης). Ακολουθεί στάση στη βιομηχανική ζώνη του νησιού Γκράνβιλ… που κατάφερε 

να μεταμορφωθεί και να γίνει το σημείο συνεύρεσης – διασκέδασης και αγορών. Θα 

συνεχίσουμε με το Κάναντα Πλέις, που θυμίζει ιστιοφόρο έτοιμο να σαλπάρει. Η ξενάγηση θα 

κλείσει με το διάσημο Στάνλει Παρκ, σημείο αναψυχής και ξεκούρασης για τους 

Βανκουβερίστες. 

Ημέρα 11η: Νησί Βανκούβερ (Βικτόρια) 
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Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την αγγλική επαρχιακή πρωτεύουσα Βικτόρια. 

Η διαδρομή μας μας ξεκινάει με πλοίο, που χαρίζει μία μοναδική θέα στα καταπράσινα νησιά 

της περιοχής, πέρασμα πολλών δελφινιών, φαλαινών όρκας και φώκιας. 

Ακολουθεί βόλτα με το πούλμαν και χρόνος στην προκυμαία για να περιηγηθείτε κάνοντας μία 

σύντομη διαδρομή στο κτίριο του κοινοβουλίου, το πάρκο Θάντεμπερντ, τον κυβερνητικό δρόμο 

με τα πολυάριθμα καταστήματα, την πλατεία Μαστιόν και την πλατεία της αγοράς. Ακολουθεί 

επίσκεψη στους βυθισμένους κήπους Μπούτσκαρτ, που πήραν το όνομά τους από τους 

Ρόμπερτ & Τζένι Μπούτσκαρτ, που κατάφεραν να μετατρέψουν τα ορυχεία ασβεστόλιθου σε 

ένα σύμπλεγμα κήπων, χαρακτηρισμένους πλέον ως Ιστορικός Τόπος για όλο τον Καναδά. 

Ακολουθεί η επιστροφή μας στο Βανκούβερ και το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε 

στην περιοχή της Γκας Τάουν. 

Ημέρα 12η: Βανκούβερ - Ανκορέιτζ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ανκορέιτζ της Αλάσκας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

Ημέρα 13η: Ανκορέιτζ - Κρουαζιέρα των 26 παγετώνων - Ανκορέιτζ 

Αναχώρηση για το Whittier όπου θα επιβιβαστούμε σε ειδικό πλωτό, για την γνωστή 

πανέμορφη κρουαζιέρα των 26 παγετώνων. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο Ανκορέιτζ. 

Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 14η: Ανκορέιτζ - Τερνεγκέιν Αρμ – Κέντρο διατήρησης άγριας ζωής 

Στη σημερινή μας εξόρμηση θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το ασύλληπτο τοπίο του 

Turnagain Arm, γνωστό για τις μεγαλύτερες παλίρροιες των ΗΠΑ, έως και 12 μέτρων. Θα 

συνεχίσουμε για την επίσκεψή μας στο Κέντρο Διατήρησης Άγριας Ζωής της Αλάσκας έκτασης 

200 στρεμμάτων. Στις όχθες του Turnagain Arm, περιτριγυρισμένο από βουνά και παγετώνες, 

το κέντρο είναι το τέλειο σκηνικό για να μάθετε για την άγρια ζωή της Αλάσκας. 
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Τα ζώα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές  και κάθε πινακίδα εξηγεί την ιστορία και τις 

συνήθειες των συγκεκριμένων ζώων. Κογιότ, φαλακροί αετοί, αρκούδες γκρίζλι να κυνηγούν 

σολομούς και βίσωνες να διασχίζουν τις παλίρροιες είναι ένα μόνο μέρος από την 

παρακολούθηση της άγριας ζωής της περιοχής. Επιστροφή στο Ανκορέιτζ.  

Ημέρα 15η: Ανκορέιτζ - Φέρμπανκς 

Πρωινή ξενάγηση του Ανκορέιτζ και οδική αναχώρηση για το Φέρμπανκς. Καιρού επιτρέποντος 

το Μακ Κίνλευ, η υψηλότερη κορυφή της Αμερικής, θα μας αποκαλυφθεί σε όλο το μεγαλείο κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στην δεύτερη σήμερα σημαντική πόλη της 

Αλάσκας στο Φέρμπανκς. Γνωριμία με τη μικρή γραφική πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 16η: Φέρμπανκς - Ορυχεία - Κρουαζιέρα στον ποταμό Τσένα - Φέρμπανκς 

Πρωινή αναχώρηση για τις δόξες ενός παλαιού ορυχείου, αφού ένας από τους κύριους λόγους 

ίδρυσης της πόλης του Φέρμπανκς ήταν τα ορυχεία της περιοχής. Θα μυηθούμε στα μυστικά 

ανακάλυψης του χρυσού σε μία ευχάριστη οργανωμένη παραμονή. Αμέσως μετά αναχωρούμε για 

να επιβιβαστούμε σε κρουαζιερόπλοιο για μία τρίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Τσένα. Το ταξίδι μας 

μοναδικό αφού μέσα από το πλοίο θα βλέπουμε στις όχθες του ποταμού μοναδικές δραστηριότητες 

αυτού του απομακρυσμένου πληθυσμού της Αλάσκας που ζει κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
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Είναι πλέον η στιγμή να μάθουμε και για τους Αθαμπάσκανς που αποτέλεσαν τους πρώτους γηγενείς 

κατοίκους της περιοχής. Στην όλη σημερινή κίνηση γύρω από την ευρύτερη περιοχή του Φέρμπανκς 

θα επισκεφθούμε και κάποια περιοχή από την οποία περνά ο καταπληκτικός αγωγός των 1300 

χιλιομέτρων που μεταφέρει πετρέλαιο από την βόρεια ακτή Prudhoe Bay νότια στην πόλη Βαλντίζ 

στο Prince William Sound. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 17η: Φέρμπανκς - Σιάτλ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Ουάσιγκτον, το 

Σιάτλ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.  

 

 

Ημέρα 18η: Σιάτλ - Ξενάγηση 

Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στη πόλη που έγινε το γνωστό πέρασμα στο 

Κυνήγι Χρυσού. Κατά την ξενάγησή μας, θα γνωρίσουμε την αγορά Pike Place, την προκυμαία 

του Σιάτλ, την ιστορική πλατεία Pioneer, τον μικρό καταρράκτη, το εθνικό ιστορικό πάρκο 

Klondike Gold Rush, την Κινέζικη συνοικία, τη λίμνη Ουάσιγκτον, τη συνοικία Φρέμοντ & Τρολ, 

το κανάλι των πλοίων, τον σταθμό των ψαράδων, τη διαστημική βελόνα και το μουσείο της 

σύγχρονης λαϊκής κουλτούρας MoPOP. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 

να τον αξιοποιήσετε σε αγορές. 

 

Ημέρα 19η: Σιάτλ - Πτήση επιστροφής 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω άλλη πόλης. 

 

Ημέρα 20ή: Αθήνα 

Άφιξη στην Αθήνα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 

 

 

 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

 

 
 
Το  Ταξίδι αυτό σας προσφέρει: 
 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Air Canada  

➢ Εσωτερικές πτήσεις 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5*: 2 νύχτες Τορόντο, 3 νύχτες Μοντρεάλ, 1 νύχτα 

Κάλγκαρυ, 1 νύχτα Μπανφ, 1 νύχτα Ρεβελστρόουκ, 3 νύχτες Βανκούβερ, 3 νύχτες Ανκορέιτζ, 

2 νύχτες Φέρμπανκς, 2 νύχτες Σιάτλ 

➢ Διατροφή: Πρωινό καθημερινά & δύο γεύματα κατά τη διάρκεια κρουαζιέρων 

➢ Ιδιωτικές μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία 

➢ Εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο παραπάνω πρόγραμμα 

➢ Βίζα Αμερικής (ESTA) & Καναδά (ETA) 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες και πλούσιο ενημερωτικό έντυπο για κάθε 

περιοχή  

 

Ημ/νία ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1/8 Αθήνα – Τορόντο 12.45 16.30 

19/8 
Σιάτλ – Τορόντο 07.55 15.35 

Τοροντο - Αθήνα 19.15 11.45* 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμ/νή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΔΥΤΙΚΟΣ & 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΚΑΝΑΔΑΣ-

ΑΛΑΣΚΑ-ΣΙΑΤΛ 
 

20 ημέρες 

Πρωινό καθημερινά 

& 2 γεύματα  
1/8 4*, 5* 7.190 +2.100 +1.100 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα 

προορισμού. 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

 

http://www.roundtravel.gr/

