
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      ΣΣΣτττααα   αααπππάάάτττηηητττααα   

µµµοοονννοοοπππάάάτττιιιααα   τττωωωννν   ΊΊΊνννκκκαααςςς    
                     

         ΕΕΕιιιδδδιιικκκόόό   εεεπππεεετττεεειιιααακκκόόό    

                                 ΠΠΠλλλήήήρρρεεεςςς   ΠΠΠεεερρροοούύύ   
ΣΣΣτττααα   ααανννεεεξξξεεερρρεεεύύύνννηηητττααα   βββααασσσίίίλλλεεειιιααα   τττοοουυυ   ΒΒΒόόόρρρεεειιιοοουυυ   ΠΠΠεεερρροοούύύ   κκκαααιιι   

σσστττιιιςςς   σσσπππάάάνννιιιεεεςςς   οοοµµµοοορρρφφφιιιέέέςςς   τττοοουυυ   ΝΝΝόόότττιιιοοουυυ   
   
   
   

ΈΈνναα  ααννεεππααννάάλληηππττοο  οοδδοοιιπποορριικκόό  σσττιιςς  γγννωωσσττέέςς  κκααιι  άάγγννωωσσττεεςς  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ  ΠΠεερροούύ..    

ΜΜιιαα  εεξξεερρεεύύννηησσηη  σσττοο  εεννττυυππωωσσιιαακκόό  ΒΒόόρρεειιοο  ΠΠεερροούύ,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΑΑρρεεκκίίππαα  κκααιι  σστταα  

πποολλύύττιιµµαα  ππεεττρράάδδιιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  --  ττοο  ΚΚοούύσσκκοο,,  ττοο  ΜΜάάττσσοουυ  ΠΠίίκκττσσοουυ,,  ττιιςς  µµυυσσττηηρριιαακκέέςς  γγρρααµµµµέέςς  

ΝΝάάσσκκαα  κκααιι  ττηη  λλίίµµννηη  ΤΤιιττιικκάάκκαα..  

ΗΗ  ααππααρράάµµιιλλλληη  οοµµοορρφφιιάά  ττωωνν  οορρεειιννώώνν  ττοοππίίωωνν,,  τταα  ααννέέγγγγιιχχτταα  ιιννδδιιάάννιικκαα  χχωωρριιάά,,  οοιι  πποολλυυπποοίίκκιιλλοοιι  

ππρροοκκοολλοοµµββιιααννοοίί  πποολλιιττιισσµµοοίί  µµεε  ττοουυςς  µµυυσσττηηρριιώώδδεειιςς  ννααοούύςς  κκααιι  ττοο  µµεεγγααλλεείίοο  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  

πποουυ  εείίννααιι  ππααρρόόνν  σσεε  κκάάθθεε  µµααςς  ββήήµµαα,,  θθαα  µµααςς  κκααθθηηλλώώσσοουυνν!!!!!!  

ΑΑΑννναααχχχωωωρρρήήήσσσεεειιιςςς:::   222555...000555,,,   111999...111000                                                         111444,,,111555,,,   222555   ΗΗΗµµµέέέρρρεεεςςς                                                                 
  

  

  
  

ΖΖηηττεείίσσττεε  µµααςς  εεππίίσσηηςς  τταα  κκλλαασσσσιικκάά  µµααςς  εεππιιττυυχχηηµµέένναα  ππρροογγρράάµµµµαατταα    

σσττοο  ΠΠεερροούύ,,  ττηη  ΒΒοολλιιββίίαα  κκααιι  ττηη  ΧΧιιλλήή  

   

25.05, 19.10     Ειδικό Βόρειο Περού   15 Ηµέρες ~ ∆είτε αναλυτικά παρακάτω 

05.06, 30.10     Ειδικό Νότιο Περού     14 Ηµέρες ~ ∆είτε αναλυτικά παρακάτω 



                                                                                                  

EEExxxppplllooorrriiinnnggg   PPPeeerrruuu   bbbyyy   VVVeeerrrsssuuusss   TTTrrraaavvveeelll      
  

  

TTιι  κκάάννεειι  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµάά  µµααςς  ξξεεχχωωρριισσττόό::  
  

ΣΣππάάννιιοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  σσττοο  ΠΠεερροούύ  µµεε  εειιδδιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς!!    
••  ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά,,  εειιδδιικκάά  εεππιιλλεεγγµµέένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ––  όόττιι  κκααλλύύττεερροο  έέχχεειι  νναα  δδώώσσεειι  ττοο  ΠΠεερροούύ  

••  ΧΧρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  εεσσωωττεερριικκώώνν  ππττήήσσεεωωνν  γγιιαα  νναα  εεκκµµεεττααλλλλεευυθθοούύµµεε  ττοονν  χχρρόόννοο  µµααςς  σστταα  

ααξξιιοοθθέέαατταα    

••  ΠΠττήήσσηη  ααππόό  ΊΊκκαα  σσττιιςς  γγρρααµµµµέέςς  ΝΝάάσσκκαα,,  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ""γγλλιιττώώννοουυµµεε""  ττηη  µµεεττααφφοορράά  ΊΊκκαα--ΝΝάάσσκκαα--

ΊΊκκαα  

••  ΠΠττήήσσηη  γγιιαα  ΑΑρρεεκκίίππαα  κκααιι  όόχχιι  οοδδιικκήή  µµεεττααφφοορράά  

••  ΕΕιιδδιικκόό  ττρρααίίννοο  ααννόόδδοουυ  σσττοο  ΜΜάάττσσοουυ  ΠΠίίκκττσσοουυ  

••  ΤΤρρααίίννοο  ααππόό  ττοο  ΚΚοούύσσκκοο  σσττοο  ΠΠοούύννοο  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσοουυµµεε  τταα  εεκκππλληηκκττιικκάά  ππεερροουυββιιααννάά  ττοοππίίαα  

ττωωνν  ΆΆννδδεεωωνν    

••  ∆∆ιιααµµοοννήή  σσττοο  ΦΦααρράάγγγγιι  ττοουυ  ΚΚόόννδδοορραα,,  γγιιαα  νναα  δδοούύµµεε  ττοο  ππρρωωίί  ττοουυςς  κκόόννδδοορρεεςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

••  ΕΕξξοοννυυχχιισσττιικκήή  εεππίίσσκκεεψψηη  ττωωνν  θθηησσααυυρρώώνν  ττοουυ  ΒΒόόρρεειιοουυ  ΠΠεερροούύ,,  σσεε  ααππάάττηητταα  µµοοννοοππάάττιιαα  γγιιαα  ττοουυςς  

ΈΈλλλληηννεεςς  ττααξξιιδδιιώώττεεςς,,  όόππωωςς  ττοο  ΤΤσσααββίίνν,,  ττοο  ΚΚοουυεελλάάππ  κκααιι  ττοο  ΤΤσσίίλλλλοο  

••  ΑΑνναακκααλλύύππττοουυµµεε  ττοονν  πποολλιιττιισσµµόό  ττωωνν  ΤΤσσααττσσααππόόγγιιααςς,,  ττωωνν  ""ΠΠοολλεεµµιισσττώώνν  ττωωνν  ΝΝεεφφώώνν""  

……κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόµµαα  σσττοοιιχχεείίαα,,  πποουυ  σσυυννθθέέττοουυνν  έένναα  µµοοννααδδιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα!!!!!!    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ποτέ άλλοτε δεν προτάθηκε ένα τόσο πλήρες πρόγραµµα για το Περού. 

Εντρυφούµε µε µεγάλη λεπτοµέρεια στο εντυπωσιακό και άγνωστο Βόρειο Περού, 

καθώς και στην περιοχή της Αρεκίπα, στο φαράγγι Κόλκα - το βαθύτερο του 

κόσµου - και  στο σηµείο "∆ιάβαση του Κόνδορος".  

Το ταξίδι πλαισιώνεται επίσης από τα "πολύτιµα πετράδια του Περού", το Κούσκο, το 

Μάτσου Πίκτσου, τη Λίµνη Τιτικάκα, τις µυστηριακές γραµµές της Νάσκα και πολλά 

ακόµα µέρη, που περιλαµβάνονται στο κλασσικό µας πρόγραµµα του Νότιου 

Περού. Εξερευνήστε την πιο εντυπωσιακή χώρα στον κόσµο, το Περού, τη χώρα 

του Versus Travel. 

 

 
 
 
 

� Ανακαλύψτε το µυστηριώδες Καράλ, τη "µητέρα-πόλη"  

� Επισκεφθείτε το αινιγµατικό Τσαβίν µε τον Ναό του Μεγάλου Μαχαιριού 

� Περπατείστε στους δρόµους του Τρουχίγιο, την "πόλη της αιώνιας άνοιξης" 

� Γνωρίστε την πρωτεύουσα του ισχυρού βασιλείου των Τσιµού, το Τσαν Τσαν, 

την µεγαλύτερη προκολοµβιανή πόλη της Νότιας Αµερικής 

� Αναβιώστε στην Καχαµάρκα τις τελευταίες στιγµές της πανάρχαιας 

αυτοκρατορίας  

� Γνωρίστε τον πολιτισµό των Τσατσαπόγιας, των "Πολεµιστών των Νεφών" 

στο οχυρό Κουελάπ, που δικαίως συγκρίνεται µε το Μάτσου Πίκτσου 

� Θαυµάστε από ψηλά τους εκπληκτικούς γεωγλυφικούς σχηµατισµούς της 

Νάσκα 

� Εξερευνήστε το µοναδικό Κούσκο, τον "Οµφαλό της Γης" 

� Περιηγηθείτε στο επιβλητικό φρούριο Σαξαχουαµάν µε το τριπλό κυκλώπειο 

τείχος 

� Απολαύστε τη µαγεία του Μάτσου Πίκτσου, της ιερής πόλης των Ίνκας 

� Γνωρίστε τους ιθαγενείς Ούρος στα πλωτά νησιά τους, που είναι φτιαγµένα 

από καλάµια τοτόρα στη λίµνη Τιτικάκα 



                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟ      ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΤΤΣΣΟΟΥΥ  ΠΠΙΙΚΚΤΤΣΣΟΟΥΥ  
“Ένα ταξίδι για τις αισθήσεις 
σας”… 
Το Vistadome είναι το ιδανικό 
τραίνο για εκείνους που θέλουν να  
έρθουν σε επαφή µε το 
περιβάλλον και να εκτιµήσουν το 
θαυµαστό ταξίδι προς το Machu 
Picchu. Σχεδόν εξ ολοκλήρου από 
γυαλί, µε µεγάλα πανοραµικά 
παράθυρα που προσφέρουν 
όψεις και  ασύγκριτες εικόνες  του  
εντυπωσιακού τοπίου του Περού, 
θα σας σαγηνεύσει και θα σας 
χαρίσει µια αξέχαστη εµπειρία 
ζωής. ∆ιαθέτει κλιµατισµό και 
θέρµανση, καθώς και άνετα, 
ρυθµιζόµενα δερµάτινα καθίσµατα, που προσφέρουν άνεση και χαλάρωση κατά τη διάρκεια του  
ταξιδιού. 

  
  
  
  
  
  
  
  

ΤΤαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  µµααςς  έέχχοουυνν  όόννοοµµαα!!!!!!  
ΕΕιιδδιικκάά  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα,,  όόττιι  κκααλλύύττεερροο  έέχχεειι  νναα  δδώώσσεειι  ττοο  ΠΠεερροούύ  

  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

ΛΙΜΑ Hotel JW Marriott  5* 
ΧΟΥΑΡΑΖ Hotel Andino 4*sup 
ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ Hotel Libertador 5* 

ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ Hotel Laguna Seca 5* 
ΤΣΙΛΛΟ Hotel El Chillo 4* sup 

ΛΑΜΟΥΝΤ Tambo Sapalanchan lodge 
ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ Hotel Casa Andina Select 4* 
ΠΑΡΑΚΑΣ Hotel Aranwa 5* 
ΑΡΕΚΙΠΑ Hotel Libertador 5* 
ΠΟΥΝΟ Hotel Libertador 5* 
ΚΟΥΣΚΟ Hotel Palacio del Inka 5* 



                                                                                                  

ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟ      ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΟΟΥΥΣΣΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΥΥΝΝΟΟ    
 

Ανάµεσα στην ευχαρίστηση και 
τον µύθο που αναδύει αυτή η 
γη, το ταξίδι µε το συγκεκριµένο 
τραίνο από το Κούσκο στο 
Πούνο, προσφέρει την καλύτερη 
θέα στα εκπληκτικά περουβιανά 
τοπία των Άνδεων. Θα 
αισθανθείτε σαν εξερευνητές σε 
µια πορεία ανάµεσα στα 
σύννεφα, τα βουνά και τα 
ορεινά χωριά. Μια διαδροµή, 
που πριν καταλήξει στη 
µεγαλοπρεπή λίµνη Τιτικάκα, έχει 
προσφέρει στον ταξιδιώτη την 
ευκαιρία να αντικρύσει όλα τα µεταβαλλόµενα µαγευτικά τοπία της περιοχής. 
Απολαύστε ένα άνετο ταξίδι, σε µια άνετη και πολυτελή αµαξοστοιχία και γνωρίστε το σπουδαιότερο 
τµήµα της ενδοχώρας του Περού.  
 
 
 

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΣΣ  ΝΝΑΑΣΣΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΚΚΑΑ  
 

Η πτήση από τον αερολιµένα της Ίκa στις γραµµές της Νάσκα έχει γίνει από τις πιο δηµοφιλείς επιλογές 
για τους επισκέπτες του Περού, επειδή επιτρέπει στους ταξιδιώτες να κερδίσουν πολλές ώρες από τις 
µετακινήσεις τους και να εκµεταλλευθούν τον χρόνο αυτό για περιήγηση στα περίφηµα αξιοθέατα της 
περιοχής.  
Αυτή η πτήση µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε 12 από τις παγκοσµίως διάσηµες γραµµές της Νάσκα. 
Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι πιλότοι αναφέρουν το όνοµα των γραµµών στα αγγλικά και τα 
ισπανικά και δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να απολαύσουν από κάθε οπτική γωνία τις διάσηµες 
γραµµές!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

 
 

Ο "Άρχοντας του Σιπάν" 

ο "Τουταγχαµών" της Αµερικής 

 

Το 1987 οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Σιπάν - 

µια µικρή πόλη που βρίσκεται περίπου στο µέσον της κοιλάδας Λαµπαγιέκε, στη 

βόρεια ακτή του Περού - τον ασύλητο τάφο ενός ηγεµόνα του πολιτισµού των 

Μοτσίκα, που τον ονόµασαν ο "Άρχοντας του Σιπάν" (The Lord of Sipan). Πέθανε 

γύρω στο 250 π.Χ., ήταν 45-50 ετών και είχε ύψος 1,60 m. Μαζί του ήταν 

θαµµένα άλλα οκτώ άτοµα (δύο άνδρες, τρεις νέες γυναίκες ένα παιδί και δύο 

φύλακες), ένας σκύλος και αρκετά λάµα. Ο τάφος περιείχε περί τα 1.000 χρυσά αντικείµενα µε 

πολύτιµους λίθους καθώς και εκατοντάδες άλλα ευρήµατα. Αποτελεί τον πλουσιότερο τάφο της 

Αµερικής που έχει ανακαλυφθεί ως τώρα. Ο πολιτισµός των Μοτσίκα (1ος–7ος αιώνας µ.Χ.) 

ξεδιπλώνεται στις πλαγιές των Άνδεων και στις κοιλάδες της άγονης και στενής παράκτιας ζώνης του 

Βόρειου Περού. Με την αγροκαλλιέργεια και την αλιεία συντηρούσαν µια πολυπληθή και αυστηρά 

διαστρωµένη κοινωνία, που κατασκεύαζε αρδευτικά κανάλια, πυραµίδες, παλάτια και ναούς. Αν και 

δεν είχαν σύστηµα γραφής, οι Μοτσίκα απαθανάτισαν καλλιτεχνικά τις δραστηριότητές τους σε όµορφα 

γλυπτά και αγγεία µε πολυάριθµες διακοσµητικές λεπτοµέρειες και αναπαραστάσεις µυθολογικές, 

θρησκευτικές, ιστορικές και καθηµερινής ζωής, περίτεχνα 

υφαντά, ζωηρόχρωµες τοιχογραφίες και θαυµάσια αντικείµενα 

από χρυσό, ασήµι και χαλκό. Στην αρχιτεκτονική, τα 

σπουδαιότερα µνηµεία των Mοτσίκα είναι οι µεγάλες πυραµίδες 

µε αναβαθµίδες, φτιαγµένες από πλίνθους ξεραµένους στον 

ήλιο, που υψώνονται σε ανοικτές πεδιάδες ή σε κορυφές λόφων 

πάνω σε τεράστιες βάσεις. Οι τάφοι των Mοτσίκα είναι 

ορθογώνιοι, επενδεδυµένοι µε αντόµπες και µε ειδικές κόγχες 

για τις προσφορές.  



                                                                                                  

ΝΑΣΚΑ 
Ο πολιτισµός της Νάζκα (300 π.Χ.-800 µ.Χ. - 
αβέβαιη χρονολόγηση, πιθανή εµφάνιση του 

πολιτισµού αυτού περί το 900 π.Χ.), που έγινε 
διάσηµος από τις περίφηµες και µυστηριώδεις 

"Γραµµές της Νάσκα". Σε µία έκταση 80 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων, µεταξύ των 

πόλεων Νάσκα και Πάλπα, έχουν χαραχθεί 
στο έδαφος εκατοντάδες σχήµατα, η 
πλειοψηφία των οποίων είναι γεωµετρικά 
(τετράγωνα, παραλληλόγραµµα, τρίγωνα, 

οµόκεντροι κύκλοι κ.ά.). Υπάρχουν επίσης 
πουλιά, αράχνες, πίθηκοι, ψάρια (καρχαρίες, 

φάλαινες, όρκες), λάµα και σαυροειδή. Σπανιότερες είναι οι ανθρωπόµορφες απεικονίσεις µε την πλέον διάσηµη 

εκείνη του "αστροναύτη", µιας φιγούρας 32 µέτρων, που φαίνεται να χαιρετά ενώ φέρει µια συσκευή που µπορεί 
να ερµηνευτεί ως σκάφανδρο.  

Η περιοχή είναι µια εξαιρετικά άνυδρη έρηµος, µε κοκκινόχρωµη άµµο, λόγω της κάλυψης της επιφάνειας του 
εδάφους από οξείδιο του σιδήρου, εξ ου και το όνοµά της "’Έγχρωµη Κοιλάδα" (Pampa Colorada). Επάνω στην 

επιφάνεια αυτή χαράχθηκαν σε αβαθή αυλάκια οι περίφηµες γραµµές, οι οποίες καθίστανται εµφανείς λόγω της 
χρωµατικής αντίθεσης εδάφους και υποστρώµατος. Τα σχήµατα αυτά λόγω του µεγάλου µεγέθους τους (το 
µεγαλύτερο έχει µήκος περίπου 200 µέτρα), είναι ορατά µόνο από τον αέρα και δεν υπάρχει φυσική έξαρση του 
εδάφους στην περιοχή (βουνό ή κάτι παρεµφερές), από όπου θα ήταν δυνατός ο σχεδιασµός, η επίβλεψη των 

εργασιών κατασκευής αλλά και παρατήρησής τους.  
Οι "Γραµµές της Νάσκα" έγιναν γνωστές χάρη στην παρατηρητικότητα επιβατών αερογραµµών κατά τη δεκαετία 
του 1920 και λόγω του αδιαµφισβήτητου µυστηρίου που παρουσιάζουν, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών 

επιστηµόνων, µε κυρίαρχη τη φυσιογνωµία της Γερµανίδας Μαρίας Ράιχε (1903-1990), η οποία κατοικούσε στη 
Νάσκα από το 1948 µέχρι το θάνατό της. Πάντως µέχρι σήµερα καµία θεωρία δεν θεωρείται η επικρατέστερη, 
εκτός εάν πιστέψει κανείς την άποψη του Ελβετού Έρικ φον Νταίνικεν περί αρχαίων αστροναυτών. Έτσι, το θέµα 

παραµένει ανοικτό, διότι ανακαλύπτονται και νέα σχήµατα.  

Ανεξαρτήτως των γραµµών, ο πολιτισµός της Νάσκα έχει να επιδείξει εξαιρετική πολυχρωµατική κεραµική, άριστη 
εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων και ένα θαυµάσιο σύστηµα υδραγωγείων, τα οποία είναι σε χρήση ακόµα 
και σήµερα.    
   
Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  
Η ιστορία της πόλης της Καχαµάρκα στο Βόρειο Περού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µάχη - ουσιαστικά 

σφαγή - της Καχαµάρκα (Νοέµβριος 1532), όπου οι 168 στρατιώτες του Πιζάρο παγίδευσαν τον αυτοκράτορα 
των Ίνκας Αταχουάλπα (Atahualpa), ο οποίος επέστρεφε από το Κίτο του σηµερινού Εκουαδόρ, επί κεφαλής 

80.000 ανδρών, νικηφόρος µετά τον εµφύλιο πόλεµο κατά του ετεροθαλούς αδελφού του Χουάσκαρ (Huascar). 
Ο Αταχουάλπα συνελήφθη µετά από απάτη των Ισπανών, εκρατήθη για λύτρα τα οποία απεδόθησαν και µετά 
από ακόµα µια απάτη, δολοφονήθηκε. Είναι απορίας άξιο το πώς 168 στρατιώτες κατετρόπωσαν µία τεράστια 

δύναµη η οποία, σηµειωτέον, είχε µόλις βγει  νικηφόρος από πολεµική αναµέτρηση. Πρέπει όµως να ληφθούν 

υπ’ όψιν πολλοί σοβαροί παράγοντες:  
� ∆εν έγινε µάχη σε ανοικτό πεδίο, αλλά επρόκειτο για ενέδρα που στήθηκε κατά ανύποπτων ανδρών στην 
πλατεία της Καχαµάρκα, όπου τα στρατεύµατα των Ίνκας δεν µπορούσαν αναπτυχθούν.  

� Οι Ίνκας αντιµετώπισαν για πρώτη φορά τα άγνωστα σε αυτούς πυροβόλα όπλα καθώς και παράξενα ζώα - 
άλογα και σκύλους 
� Εστερούντο αξιόλογου ατοµικού αµυντικού οπλισµού (πανοπλίες, σιδερένια κράνη) και µάχονταν κυρίως µε 

ξύλινα και λίθινα όπλα, καθώς δεν γνώριζαν την κατεργασία του σιδήρου 

� Επιπροσθέτως, οι Ίνκας µάχονταν όλοι µαζί, διότι ελάχιστες µονάδες τους διέθεταν εκηβόλα όπλα (δηλαδή 
όπλα που είχαν τη δυνατότητα να κτυπήσουν τον αντίπαλο από µακρυά, π.χ. τόξα) και αυτοί ήταν οι "Πολεµιστές 
των Νεφών".   

� Τέλος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ο µύθος του θεού-ήρωα Βιρακόχα (Viracocha), ο οποίος είχε 
ανοικτόχρωµο δέρµα και είχε πάει στη θάλασσα, υποσχόµενος ότι θα επέστρεφε.  

   
   



                                                                                                  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
   
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΛΙΜΑ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου 
σταθµού για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίµα. Η πόλη 

ιδρύθηκε στα µέσα του 16ου αιώνα από τον Φρανσίσκο 
Πισάρο και υπήρξε πρωτεύουσα του Ισπανικού 
Αντιβασιλείου της Αµερικής. Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΚΑΡΑΛ - ΧΟΥΑΡΑΖ (400 km)   
Πρωινή αναχώρηση για το µυστηριώδες Καράλ (Caral), 

που βρίσκεται περίπου 180 km βόρεια της Λίµα. Από τις 
µέχρι τώρα ανακαλύψεις φαίνεται ότι ο αρχαιότερος πολιτισµός της ηπείρου αναδύθηκε στο κεντρικό Περού, 

επονοµάστηκε Νόρτε Τσίκο (Norte Chico) και το µεγαλύτερο κέντρο του - τουλάχιστον αυτό που έχει 
ανακαλυφθεί έως σήµερα - είναι το Καράλ. Πρόκειται για έναν µεγάλο προϊστορικό οικισµό στην κοιλάδα του 

ποταµού Σούπε, που οι αρχαιολόγοι τον ονοµάζουν "µητέρα-πόλη" επειδή θεωρείται µια από τις αρχαιότερες 
οργανωµένες πόλεις του κόσµου και η παλαιότερη στην Αµερική. Η χρονολόγηση µε τη µέθοδο του άνθρακα 14 
(C14) ανάγει το Καράλ στο 2.627 π.Χ., µία χιλιετία και πλέον πριν την εµφάνιση των Ολµέκων, του αρχαιοτέρου 
πολιτισµού του Μεξικού. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η χρονολογία αυτή θα αναχθεί προς το παρελθόν, 

καθότι οι ανασκαφές συνεχίζονται. Το Καράλ υπήρξε µια ακµάζουσα µητρόπολη, µε πυραµίδες που 
κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή µε εκείνες της Αιγύπτου, θαυµάσιες κυκλικές πλατείες, δηµόσια κτίρια κλπ. Αφού 
επισκεφθούµε τον εντυπωσιακό και εξαιρετικά καλοδιατηρηµένο αρχαιολογικό χώρο της ιερής αυτής πόλης, που 

από το 2009 βρίσκεται στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, θα αναχωρήσουµε 
για το Χουαράζ (3.050 m). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
   
3η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΡΑΖ - ΤΣΑΒΙΝ ΝΤΕ ΧΟΥΑΝΤΑΡ - ΧΟΥΑΡΑΖ   
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο Τσαβίν ντε Χουαντάρ (υψόµετρο: 3.200 
m), που από το 1985 βρίσκεται στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Το 
αινιγµατικό Τσαβίν είναι ένα µεγάλο τελετουργικό κέντρο κτισµένο σε πολλά επίπεδα, µε κύρια θεότητα τον 

Ιαγουάρο. Αποτελείται από ένα συγκρότηµα κτιρίων, πυραµιδωτών κατασκευών, υπόγειων στοών, 
λαβυρινθωδών διαδρόµων, επίπεδων επιφανειών και πλατειών που συνδέονται µεταξύ τους µε µεγάλες σκάλες. 

O παλαιότερος ναός ονοµάζεται "Αρχαίος Ναός" ή "Ναός του Μεγάλου Μαχαιριού" - στο κέντρο του βρίσκεται 
ένας σκαλισµένος γρανιτένιος µονόλιθος ύψους 4,5 µέτρων σε σχήµα µαχαιριού µε τη µύτη προς τα κάτω, που 

απεικονίζει την ανώτατη θεότητα του Τσαβίν, τον ανθρωπόµορφο, χθόνιο Ιαγουάρο. Αργότερα προστέθηκαν 
και άλλα συγκροτήµατα, γνωστά σήµερα σαν "Νεότερος Ναός" ή "Κάστρο" (El Castillo). Πάνω στον πέτρινο 
βωµό της κεντρικής ορθογώνιας πλατείας του El Castillo είναι σκαλισµένος ο ουράνιος Ιαγουάρος. Στο κέντρο 

αυτής της πλατείας βρέθηκε ο περίφηµος οβελίσκος Tello (φέρει το όνοµα του καθηγητή Τέλλο που τον 

ανακάλυψε το 1919). Πρόκειται για έναν µονόλιθο ύψους δύο περίπου µέτρων, που απεικονίζει δύο αιλουροειδή - 
ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.  Ένα από τα ωραιότερα γλυπτά που βρέθηκαν στο Τσαβίν είναι η Στήλη Pαϊµόντι. 
Έχει ύψος 1,95 µέτρα, πλάτος 74 εκατοστά και πάχος 17 εκατοστά. Αυτή η στήλη είναι σκαλισµένη µόνο από τη 

µία πλευρά. Απεικονίζει τον θεό Ιαγουάρο, τον δηµιουργό του κόσµου, προκάτοχο του Βιρακόχα. Είναι µια 
ανθρωπόµορφη φιγούρα µε ζωόµορφα χαρακτηριστικά, πόδια και χέρια φιδιού. Τα µάτια και το στόµα της 

κεντρικής µορφής είναι µε τέτοιο τρόπο τοποθετηµένα ώστε να χρησιµεύουν και στις δύο άλλες φιγούρες που 
είναι αντεστραµµένες. Η λατρεία του Ιαγουάρου έφθασε µέχρι την εποχή της αυτοκρατορίας των Ίνκας και το 

µνηµειακό συγκρότηµα του Τσαβίν εξακολούθησε να θεωρείται µαντείο και τόπος προσκυνήµατος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 



                                                                                                  

4η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΡΑΖ - SECHIN - ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ (480 km)  
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Τρουχίγιο, την τρίτη 

µεγαλύτερη πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα του Περού. Κατά 
τη διάρκεια της διαδροµής µας θα επισκεφθούµε τον 
αρχαιολογικό χώρο του Sechin που βρίσκεται κοντά στην 

επαρχιακή πρωτεύουσα Casma. Εδώ θα µας εντυπωσιάσουν 
η µεγαλιθική αρχιτεκτονική και οι χαραγµένες πέτρινες πλάκες 

µε φιγούρες που παριστούν ανθρωποθυσίες, ενώ στο 
παρακείµενο µουσείο Max Uhle θα θαυµάσουµε κεραµικά 

προκολοµβιανών πληθυσµών που ζούσαν στην περιοχή. 
Συνεχίζουµε για το Τρουχίγιο, την "πόλη της αιώνιας άνοιξης", 
που ονοµάζεται έτσι λόγω της αδιάλειπτης καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του έτους ηλιοφάνειας. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ - ΚΟΙΛΑ∆Α ΜΟΤΣΕ/ΠΥΡΑΜΙ∆ΕΣ ΗΛΙΟΥ & ΣΕΛΗΝΗΣ - ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ  
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε τα αποικιακού ρυθµού σπίτια µε τις ιδιαίτερα 
διακοσµηµένες προσόψεις και τα χαρακτηριστικά µπαλκόνια τους που περιβάλλουν την Πλατεία των Όπλων. Θα 
επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό, την εκκλησία και µοναστήρι Ελ Κάρµεν, το µουσείο Cassinelli όπου εκτίθενται 

κεραµικά των πολιτισµών Μοτσίκα και Τσιµού κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την κοιλάδα Μότσε, όπου 

θα επισκεφθούµε τις εντυπωσιακές πυραµίδες του Ήλιου και της Σελήνης του πολιτισµού των Μοτσίκα. Ο 
πολιτισµός των Μοτσίκα (1ος – 7ος αι. µ.Χ.) ξεδιπλώνεται στις πλαγιές των Άνδεων και στις κοιλάδες της άγονης 
και στενής παράκτιας ζώνης του Βόρειου Περού. Με την αγροκαλλιέργεια και την αλιεία συντηρούσαν µια 

πολυπληθή και αυστηρά διαστρωµένη κοινωνία, που κατασκεύαζε αρδευτικά κανάλια, πυραµίδες, παλάτια και 
ναούς. Αν και δεν είχαν σύστηµα γραφής, οι Μοτσίκα απαθανάτισαν καλλιτεχνικά τις δραστηριότητές τους σε 

όµορφα γλυπτά και αγγεία µε πολυάριθµες διακοσµητικές λεπτοµέρειες και αναπαραστάσεις µυθολογικές, 
θρησκευτικές, ιστορικές και καθηµερινής ζωής, περίτεχνα υφαντά, ζωηρόχρωµες τοιχογραφίες και θαυµάσια 

αντικείµενα από χρυσό, ασήµι και χαλκό. Στην αρχιτεκτονική, τα σπουδαιότερα µνηµεία των Mοτσίκα είναι οι 
µεγάλες πυραµίδες µε αναβαθµίδες. Είναι φτιαγµένες 
από πλίνθους στεγνωµένες στον ήλιο (adobes, 

αντόµπες) και υψώνονται στην ανοικτή πεδιάδα ή στις 

κορυφές λόφων, µε τα επίπεδά τους σε µια τεράστια 
βάση. Άφιξη και επίσκεψη στον χώρο στον οποίο 
δεσπόζουν οι δύο µεγάλες πυραµιδοειδείς κατασκευές, 

καθώς και στο µουσείο που στεγάζει ευρήµατα από την 
περιοχή αυτή. Η Huaca del Sol, η πυραµίδα του Ήλιου µε 

ύψος 50 m, είναι το µεγαλύτερο πλίνθινο οικοδόµηµα της 
Αµερικής, ενώ η πυραµίδα της Σελήνης έχει διατηρηθεί σε 

καλύτερη κατάσταση και φέρει πολλά διακοσµητικά 
στοιχεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ - ΤΣΑΝ ΤΣΑΝ - ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ   
Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε την κεντρική αγορά της πόλης (Mercado Central) και στη συνέχεια θα 
µεταβούµε στην ουάκα (ιερό) del Dragon (huaca del Dragon) που βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης. Μετά την 
επίσκεψή µας θα κατευθυνθούµε προς την πρωτεύουσα του ισχυρού βασιλείου των Τσιµού, το Τσαν Τσαν 

(Chanchan: "πόλη της Σελήνης"), την µεγαλύτερη προκολοµβιανή πόλη της Νότιας Αµερικής. Παρά την 
καταστροφή που έχει υποστεί, στο σύµπλεγµα διακρίνονται 9 αυτόνοµα συγκροτήµατα (συνοικίες, 
σιουταντέλας), περιβαλλόµενα από τείχη που φθάνουν σε ύψος 7-12 m και µήκος 700 m. Τα ευρήµατα που 
ανακαλύφθηκαν σε πολυάριθµους και πλούσιους τάφους µαρτυρούν ότι η τεχνική και το καλλιτεχνικό αίσθηµα 

των Τσιµού αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην επεξεργασία των µετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) µε τα οποία 
έφτιαχναν ολόκληρες πανοπλίες, θώρακες, περιδέραια, ασυνήθιστα κυλινδρικά αγγεία µε σχήµα ανθρώπινου 

προσώπου, τελετουργικά µαχαίρια (τούµι) και οικιακά σκεύη. Συνεχίζουµε για το ψαροχώρι Χουαντσάκο 

(Huanchaco), όπου οι ψαράδες χρησιµοποιούν ακόµα βάρκες φτιαγµένες από καλάµι τοτόρα, όπως οι αρχαίοι 
πρόγονοί τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.   
 
 
 
 



                                                                                                  

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ - ΕΛ ΜΠΡΟΥΧΟ - ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  (230 km)   
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Καχαµάρκα. Κατά τη διαδροµή µας θα επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο 
Ελ Μπρούχο (El Brujo) µε τις 3 πυραµίδες. Στο παρακείµενο µουσείο θα δούµε τα χρυσά και ασηµένια κτερίσµατα 

που βρέθηκαν στον τάφο της "Κυρίας του Κάο" (La Dama de Cao) - µια καλοδιατηρηµένη µούµια γυναικείου 
φύλου που ανακαλύφθηκε το 2007, στολισµένη µε χρυσό, πολύτιµους λίθους και παραδόξως µε όπλα. 

Θεωρείται ότι ήταν κάποιο µέλος της βασιλικής οικογένειας των Μοτσίκα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την 
Καχαµάρκα, πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας, που βρίσκεται σε υψόµετρο 2.750 µέτρων. Το 1528 ο Ίνκα 
Χουαϊάνα Καπάκ µοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο (από διαφορετικές συζύγους) γιους του, τον Ουάσκαρ 
και τον Αταουάλπα, µε συνέπεια τον µεταξύ τους εµφύλιο πόλεµο. Εκείνη ακριβώς την κρίσιµη στιγµή 

αποβιβαζόταν στις ακτές του Περού ο Φρανσίσκο Πιζάρο, ο οποίος µέσα σε λίγα χρόνια κατέκτησε µια χώρα 6 
φορές µεγαλύτερη από τη Γαλλία, τερµατίζοντας τη ζωή της πανάρχαιας αυτοκρατορίας, καθιστώντας την 
αποικία του βασιλιά της Ισπανίας. Στις 15/11/1532 ο Αταουάλπα αιχµαλωτίστηκε στην Καχαµάρκα και στις 

29/8/1533 καταδικάστηκε σε θάνατο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ - ΚΟΥΜΠΕΜΑΓΙΟ - VENTANILLAS DE OTUZCO & COMBAYO - ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µία οδική διαδροµή περίπου µίας ώρας (20 km σε χωµατόδροµο) για να 

επισκεφθούµε το αρχαιολογικό και γεωλογικό Πάρκο Κουµπεµάγιο (Cumbemayo), που βρίσκεται σε υψόµετρο 
3.500 m. Η εν συνεχεία πεζή διαδροµή µας θα ακολουθήσει ένα µονοπάτι µέσα από υψίπεδα µε κωνοφόρα και 
σχηµατισµούς βράχων µε πετρογλυφικά και σπηλιές. Κατά την επιστροφή µας θα σταµατήσουµε στον λόφο  
Santa Apolonia για µια πανοραµική θέα στην πόλη και την γύρω κοιλάδα. Σε περίπου 30 km βορειοανατολικά 

της Καχαµάρκα θα επισκεφθούµε τους τάφους Ventanillas de Otuzco ("Παραθυράκια του Οτούζκο") και 

Ventanillas de Combayo. Εδώ, δεν υπάρχουν κτίρια-τάφοι, αλλά σήραγγες σκαµµένες στην πλαγιά του 
ηφαιστειογενούς λόφου Γιανγκουίλ (Llanguil), διαστάσεων 8-10 m x 50-60 cm. Το ταφικό έθιµο της περιοχής 

προέβλεπε ταφή στο έδαφος και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µεταφορά και τοποθέτηση των οστών στα 
"Παραθυράκια". Το νεκροταφείο αποδίδεται στους Γιούνγκα (Yunga) και τους Κετσούα, οι οποίοι κατοικούσαν 
στην περιοχή πριν την άφιξη των Ίνκας - λέγεται µάλιστα ότι οι Ίνκας καθάρισαν τα "Παραθυράκια" από τα οστά, 
διεύρυναν τις σήραγγες για εξαερισµό και χρησιµοποίησαν τον χώρο ως αποθήκες τροφίµων. Οι σήραγγες 

αυτές εκτείνονται δαιδαλωδώς και αλληλοσυνδέονται σε µήκος πολλών χιλιοµέτρων, πολλοί δε πιστεύουν ότι 
συνδέουν το Οτούζκο µε το Κούσκο. Επιστροφή και ξενάγηση στην Καχαµάρκα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούµε το κελί όπου οι Ισπανοί φυλάκισαν τον Αταουάλπα. Βρίσκεται µέσα σ΄ ένα παλιό µοναστήρι και είναι 

γνωστό ως "η αίθουσα των λύτρων", αφού καθώς λέγεται ο βασιλιάς των Ίνκας προσφέρθηκε να το γεµίσει µια 
φορά µε χρυσό και δύο µε ασήµι µε αντάλλαγµα την ελευθερία του. Θα δούµε επίσης τα λουτρά των Ίνκας, την 

πλατεία των Όπλων µε τα αποικιακά κτίρια που την περιβάλλουν, καθώς και τις υπέροχες εκκλησίες του 17ου 
αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.   

 
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ - ΣΕΛΕΝΤΙΝ - ΛΕΫΜΕΜΠΑΜΠΑ - ΤΣΙΛΛΟ (210 km)   
Νωρίς σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µία υπέροχη διαδροµή µέσω Σελεντίν (Celendin) και Μπάλσα 
(Balsa) για τη Λεϋµεµπάµπα, όπου θα επισκεφθούµε το τοπικό µουσείο µε µούµιες των Τσατσαπόγιας και των 

Ίνκας. Μετά την ξενάγησή µας αναχωρήσουµε για το Τσίλλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  
 

 
 



                                                                                                  

10η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΛΛΟ - ΚΟΥΕΛΑΠ - ΛΑΜΟΥΝΤ   
Πρωινή αναχώρηση για να µεταβούµε στο 

κατάλληλο σηµείο προκειµένου να δούµε την 
παράξενη νεκρόπολη του Ρεβάς (Revash), που 
ουσιαστικά "κρέµεται" στην πλαγιά ενός γκρεµού. Εκεί 

έχουν κτισθεί λίθινοι διώροφοι οικίσκοι/τάφοι, 
βαµµένοι µε ερυθρωπή ώχρα και διακοσµηµένοι µε 

τετράγωνα, παραλληλόγραµµα και σταυρούς. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε µε προορισµό το οχυρό 

Κουελάπ (Kuelap) του πολιτισµού των Τσατσαπόγιας 
(700-1500 µ.Χ.). Το Κουελάπ δικαίως συγκρίνεται µε το 
Μάτσου Πίτσου, αφού δεν βρέθηκε ποτέ από τους 

Ισπανούς, αλλά ανακαλύφθηκε - κατόπιν υποδείξεως 

των ντόπιων - από έναν τοπικό δικαστή το 1843. Και 
οι δύο αυτές τοποθεσίες είναι λιθόκτιστες αλλά, σε 
αντίθεση προς το Μάτσου Πίτσου, το Κουελάπ είναι 

περιτειχισµένο και τα τείχη του φθάνουν το ύψος των 20 µέτρων. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι ορθογώνιος, 
διαστάσεων 600x110 m, κτισµένος σε πέντε αναβαθµίδες και περιλαµβάνει κτίρια ως επί το πλείστον κυκλικής 
κάτοψης, κατοικίες και αποθήκες, συνολικά άνω των 400 κτισµάτων. Οι Ίνκας είχαν ονοµάσει τους Τσατσαπόγιας 

"Πολεµιστές των Νεφών", αφού το Κουελάπ βρίσκεται σε υψόµετρο 3000 m. Συνεχίζουµε για τη µικρή και γραφική 

πόλη Λαµούντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΜΟΥΝΤ - ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ  (430 km)   
Νωρίς σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µια διαδροµή κατά µήκος του φαραγγιού του ποταµού 
Ουτκουµπάµπα και της κοιλάδας Μπάγκουα µε προορισµό το Τσικλάγιο, την πρωτεύουσα της επαρχίας 

Λαµπαγιέκε (Lambayeque) και τέταρτη µεγαλύτερη πόλη του Περού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ - ΤΟΥΚΟΥΜΕ - ΣΙΠΑΝ - ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ   
Πρωινή επίσκεψη στην περίφηµη "αγορά των µαγισσών" 
και στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τον αρχαιολογικό 

χώρο του Τουκούµε µε τις 26 πυραµίδες. Αφού 

απολαύσουµε µια πανοραµική θέα της περιοχής από τον 
Cerro Purgatorio, θα κατευνθούµε προς το Λαµπαγιέκ, 
όπου όπου θα επισκεφθούµε το περίφηµο και εκπληκτικό 

µουσείο Tumbas Reales de Sipan (Μουσείο Βασιλικών 
Τάφων), το οποίο στεγάζει ολόκληρη τη συλλογή των 
ευρηµάτων από τον ασύλητο οικογενειακό τάφο ενός 

ηγεµόνα του πολιτισµού των Μοτσίκα, που οι αρχαιολόγοι 

ανακάλυψαν το 1987 και τον ονόµασαν ο "Άρχοντας του 
Σιπάν". Λίγο πριν πάρουµε το δρόµο της επιστροφής θα επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο Huaca Rajada, 
όπου βρίσκονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τον Άρχοντα του Σιπάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο 

Τσικλάγιο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ - ΛΙΜΑ - ΝΑΣΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΣ   
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Λίµα. Άφιξη και άµεση αναχώρηση για µια πανέµορφη διαδροµή 

προς το νότο, ακολουθώντας την ακτογραµµή του Ειρηνικού ωκεανού, ανάµεσα σε καταπράσινες πεδιάδες και 
απόλυτα ερηµικά τοπία, διασχίζοντας µεγάλες και µικρές πόλεις. Άφιξη στο Παράκας και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. Στη συνέχεια θα µεταβούµε  στο αεροδρόµιο απ’ όπου πετώντας µε µονοκινητήριο θα έχουµε τη 

µοναδική ευκαιρία να θαυµάσουµε από ψηλά το οροπέδιο της Νάσκα, την Πάµπα, όπου πριν από 2.000 χρόνια 

δηµιουργήθηκαν οι µοναδικοί γεωγλυφικοί σχηµατισµοί πάνω στο ξηρό και άγονο έδαφός της, σε µια περιοχή 
που καταλαµβάνει έκταση 525 km2. Πέπλο µυστηρίου καλύπτει τη δηµιουργία των σχηµατισµών αυτών. Ο Έριχ 
φον Ντένικεν υποστηρίζει πως είναι έργα εξωγήινων πολιτισµών, ενώ διαπρεπείς επιστήµονες, όπως η Μαρία 

Ράιχε και ο Τζουζέπε Ορεφίτσι θεωρούν πως είναι έργα των κατοίκων της Νάσκα, οι οποίοι είχαν αναπτύξει έναν 
εξαιρετικό πολιτισµό από το 200 π.X. έως το 600 µ.X. Η πτήση σε ύψος περίπου 300 m είναι µία αλησµόνητη 

εµπειρία κι ένα απαράµιλλο φωτογραφικό θέµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 



                                                                                                  

14η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΑΣ - ΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΑΣ - ΛΙΜΑ - ΑΡΕΚΙΠΑ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µια κρουαζιέρα µε 

ταχύπλοο στον θαυµαστό υδροβιότοπο των νησιών Μπαγιέστας, 
έναν επίγειο παράδεισο για πουλιά και θαλάσσιους λέοντες. Μία 
σειρά από άγριες, απρόσιτες και φυσικά ακατοίκητες βραχονησίδες 

αποτελούν τον υδροβιότοπο αυτό, ο οποίος φιλοξενεί χιλιάδες 
θαλασσοπούλια, όπως γλάρους, πελεκάνους, κορµοράνους κλπ., 

εκατοντάδες θαλάσσιους λέοντες, πιγκουΐνους και αµέτρητα 
καβούρια, αστερίες, πεταλίδες κλπ. Το θέαµα και το άκουσµα είναι 

"στιγµές της ζωής µου φωτεινές …". Από τις νησίδες αυτές 
συλλέγεται ακόµα και σήµερα το γκουανό, η ευεργετική αξία του 
οποίου ως λίπασµα ήταν από πολύ παλιά γνωστή στους 

Περουβιανούς. Η αποβίβαση δεν επιτρέπεται για την αποφυγή 

διαταραχής της φύσης. Στη συνέχεια αναχωρούµε για τη Λίµα, από 
το αεροδρόµιο της οποίας θα πετάξουµε για την Αρεκίπα, τη δεύτερη 
σε µέγεθος πόλη του Περού, πρωτεύουσα της οµώνυµης 

επαρχίας, που είναι σε είναι κτισµένη σε υψόµετρο 2.360 µέτρων. 
Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ  
Η ονοµασία "Αρέκιπα" είναι αβέβαιης ετοιµολογίας, αλλά 
πιθανότατα στη γλώσσα των Αϋµάρα (Aymara) σηµαίνει "πέρα 

από την κορυφή", εννοώντας την κορυφή του ηφαιστείου Ελ Μίστι 
(El Misti, υψόµετρο 5.822 m), ενός εκ των τριών που είναι ορατά από την πόλη. Τα άλλα δύο είναι το Τσατσάνι 

(Chachani, υψόµετρο 6.075 m) και το Πίτσου  (Pichu Pichu, υψόµετρο 5.669 m). Η αποικιακή αυτή πόλη, που 
ιδρύθηκε το 1540 από τον Γκάρσι Μανουέλ ντε Καρµπαχάλ (Garci Manuel de Carbajal), είναι γραφικότατη, µε 

τους κώνους των τριών ηφαιστίων να υψώνονται γύρω της, αλλά και ηφαιστειογενής, δεδοµένου ότι σε κοντινή 
απόσταση υπάρχουν περισσότερα από 80 ηφαίστεια. Άλλωστε, οι εναποθέσεις ηφαιστειακής λάβας από τα 
γύρω ηφαίστεια έχουν καταστήσει το έδαφος γονιµότατο και ο πλούτος της πόλης βασιζόταν ανέκαθεν στη 

γεωργία. Η Αρέκιπα λέγεται η "Λευκή Πόλη", καθότι κατά την οικοδόµησή της χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα το 

"σιλλάρ" (sillar), ένα λευκό, ελαφρύ και αδιάβροχο ηφαιστιογενές πέτρωµα. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής 
ξενάγησής µας θα επισκεφθούµε το γυναικείο µοναστήρι της Santa Catalina, ένα µεγάλο συγκρότηµα που 
εγκαινιάστηκε το 1580 και είναι κτισµένο σε στυλ µουντέχαρ (mudejar: µίξη ευρωπαϊκών και αραβικών στοιχείων 

που έφεραν οι Ισπανοί). Θα επισκεφθούµε επίσης το "Μουσείο των Ιερών των Άνδεων" (Museum Santuarios 
Andinos), όπου εκτίθενται µούµιες που βρέθηκαν στις Άνδεις από το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή. Το πλέον 

διάσηµο έκθεµα είναι η µούµια της "Χουανίτα" (Juanita), µιας κοπέλας 13 περίπου ετών, η οποία θυσιάστηκε µε 
χτύπηµα στο κεφάλι περί το 1480, πάνω ή δίπλα 

στην κορυφή του ηφαιστείου Αµπάτο (Ampato, 
υψόµετρο 6.228 m) 100 km Β∆ της Αρεκίπα. Η 
µούµια βρέθηκε το 1995 στα πλαίσια µιας 

αρχαιολογικής αποστολής που ερευνούσε ιερά 

των Ίνκας και διεσώθη µέσα σε παγετώνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

16η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ - ΚΟΛΚΑ/ΤΣΙΒΑΫ 
Σήµερα το πρωί κατευθυνόµαστε προς τον 
βορρά και το εθνικό πάρκο Salinas y Aguada 

Blanca, τµήµα του οποίου είναι το διάσηµο 

φαράγγι Κόλκα. Το φαράγγι αυτό θεωρείται το 
βαθύτερο στον κόσµο, µε 4.160 µέτρα βάθος 
(δύο φορές βαθύτερο από το Gran Canyon των 

ΗΠΑ) και στον πυθµένα του ρέει ο οµώνυµος ποταµός. Το φαράγγι φιλοξενεί 23 είδη απειλουµένων θηλαστικών 
και 138 είδη πουλιών, µεταξύ των οποίων το σπάνιο φλαµίνγκο του Περού. Θα δούµε βικούνιας, ένα είδος µη 

εξηµερώσιµου καµηλοειδούς των Άνδεων. Στις Άνδεις υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη καµηλοειδών, τα γιάµα 
(llama), εµείς συνήθως τα αποκαλούµε λάµα, τα αλπάκα (alpaca), τα βικούνια και τα γκουανάκο (guanaco), τα 

δύο τελευταία είναι τα σπανιότερα. Θα γευµατίσουµε στο Τσιβάϋ και κατόπιν θα επισκεφθούµε χωριά των 
τοπικών φυλών Καµπάνα (Cabana) και Κογιάκα (Collaca). ∆ιανυκτέρευση. 



                                                                                                  

17η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΚΑ - ΠΟΥΝΟ 
Πολύ πρωινή έγερση σήµερα, προκειµένου να µεταβούµε στο σηµείο "∆ιάβαση του Κόνδορος" (Cruz del 

Condor) για να δούµε κόνδορες εν πτήσει. Θα συνεχίσουµε την διαδροµή µας επάνω στην Κορδιλλιέρα µέχρι το 
Πούνο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα επισκεφθούµε τη Σιγιουστάνη, τη νεκρόπολη των Κόγιας και των 
Ίνκας, οι οποίοι επέλεξαν τον χώρο αυτό για να θάβουν τους υψηλούς νεκρούς τους. Θα ξεναγηθούµε στη 

νεκρόπολη, θα δούµε τον τρόπο ταφής των νεκρών, αλλά και τον τρόπο χτισίµατος των ταφικών µνηµείων. Στη 
συνέχεια θα σταµατήσουµε στο σπίτι ενός ιθαγενούς της κοινότητας των Κόγιας, για να δούµε από κοντά τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής των ιθαγενών του υψιπέδου του Περού. Συνεχίζοντας, φθάνουµε στο Πούνο, που είναι 
κτισµένο σε υψόµετρο 3.830 µέτρων στην όχθη της λίµνης Τιτικάκα (Titicaca). Το όνοµα της λίµνης πιθανόν να 

προέρχεται από παραφθορά των λέξεων Τίτι (:πούµα) και Κάλα (:βράχος) στη γλώσσα των Αϋµάρα, λόγω του 
σχήµατός της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ & ΤΑΚΙΛΕ - ΠΟΥΝΟ   
Πρωινή επίσκεψη στη λίµνη Τιτικάκα. Σε υψόµετρο 3.814 m και 
καταλαµβάνοντας έκταση 8.560 km2, η Τιτικάκα είναι η 
"υψηλότερη", µεγαλύτερη, πλωτή λίµνη στον κόσµο. Εκτείνεται 

ανάµεσα στο Περού και τη Βολιβία και σύµφωνα µε το µύθο, 
εδώ γεννήθηκε ο Ίνκα, στο νησί του Ήλιου και η Κόγια στο νησί 
της Σελήνης. Το πλοιάριο θα µας φέρει στα νησιά των Ούρος, 

που είναι φτιαγµένα από καλάµια τοτόρα και βρίσκονται στον 

Κόλπο του Πούνο. Είναι πράγµατι µοναδικό το φαινόµενο των 
πλωτών νησιών, δύο από τα οποία θα επισκεφθούµε για να 
δούµε πώς ζουν οι ιθαγενείς Ούρος, πώς πλέουν τα νησιά τους, 

πώς χτίζουν τα καλαµένια σπίτια τους, πώς κυνηγούν, πώς 
ψαρεύουν κτλ. Συνεχίζουµε για το "σταθερό" νησί Τάκιλε, οι 

κάτοικοι του οποίου διατηρούν ατόφιες τις προγονικές τους 
παραδόσεις. Εκστατικοί και εντυπωσιασµένοι επιστρέφουµε στο 

Πούνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
19η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΚΟΥΣΚΟ  
Νωρίς σήµερα το πρωί θα µεταβούµε στον σιδηροδροµικό 

σταθµό και θα αναχωρήσουµε για την πρωτεύουσα των Ίνκας, 
το Κούσκο, που το όνοµά του σηµαίνει "Οµφαλός της Γης". Για 
τον ιστορικό, τον αρχαιολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον εθνολόγο, 

τον καλλιτέχνη, τον φωτογράφο και τον κάθε τουρίστα, το 
Κούσκο προσφέρει ανεξάντλητο υλικό. Ο τόπος που ήκµασε και 

κατελύθη ο πολιτισµός των Ίνκας διατηρεί µέσα στα πέτρινα τείχη και τις οχυρώσεις του ιστορικά µνηµεία, ερείπια, 
µύθους και παραδόσεις. Είναι µια τυπική ισπανική πόλη, κτισµένη στα τείχη και τα θεµέλια των Ίνκας. Από το 1983 

έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Άφιξη το απόγευµα, 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



                                                                                                  

20η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α (ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ) - ΚΟΥΣΚΟ   
Βιλκανότα ή Ιερή κοιλάδα, κατά µήκος της οποίας οι Ίνκας έχτισαν τις 

σηµαντικότερες πόλεις τους. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής µας 
ηµέρας θα επισκεφθούµε την τυπική κυριακάτικη αγορά του 
Chinchero. Συνεχίζουµε για την περιοχή SALINAS DE MARAS, όπου 

υπάρχουν και λειτουργούν ακόµα τα ''τηγάνια'' του αρχαίου 
αλατωρυχείου, απ' όπου οι Ίνκας προµηθεύονταν το αλάτι τους - ένα 

πραγµατικά εντυπωσιακό και σπάνιο αξιοθέατο. Στη συνέχεια µας 
περιµένει µία από τις πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις των Ίνκας, η πόλη 

του Ογιαντάυ ή Ογιανταϊτάµπο, για να µας δείξει τη θαυµαστή 
ακρόπολή της µε ιερό αφιερωµένο στον θεό Ήλιο. Πόλη κτισµένη σε 
έναν µαίανδρο του παραποτάµου του Ουρουµπάµπα, του 

Πατακάντσα, µε πολύ πλούσια ιστορία, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 

στην ιστορική πορεία της αυτοκρατορίας και στην οριστική πτώση της 
στα χέρια των Ισπανών κατακτητών. Επιστρέφουµε το απόγευµα στο 
ξενοδοχείο µας και στη συνέχεια θα µεταβούµε σε εστιατόριο της 

πόλης, στο οποίο θα έχουµε την ευκαιρία γνωρίσουµε τη 
µουσικοχορευτική παράδοση του Κούσκο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

21η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΚΤΣΟΥ - ΚΟΥΣΚΟ  
Μεταφορά στον σιδηροδροµικό σταθµό και επιβίβαση στο τρένο που τρέχει παράλληλα µε τον Ιερό ποταµό 
κατά µήκος της Ιερής Κοιλάδας, µέχρι την περιοχή Άγουας Καλλιέντες. Από εδώ θα πάρουµε µικρό πούλµαν, 
που θα µας φέρει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Μάτσου Πίκτσου. Οι λέξεις είναι φτωχές να πουν 

και οι  φωτογραφικές µηχανές να αποτυπώσουν τη µαγεία που µόνο η ψυχή µπορεί να δει. Φωτισµένα µυαλά 
επέλεξαν τον χώρο στην άκρη της ιερής κοιλάδας για να κτίσουν την ιερή πόλη των Ίνκας, που εγκαταλείφθηκε 

λίγο πριν µπουν οι Ισπανοί στην αυτοκρατορία, διατηρώντας έτσι την απόλυτη µυστικότητά της µέχρι το 1911, 
όταν την ανακάλυψε ο Χάιραµ Μπίνγκαµ (Hiram Bingham). Ένα σύνολο από σιωπηλά πέτρινα ερείπια ναών, 

ανακτόρων, σπιτιών, υδραγωγείων και πύργων, θεµελιωµένων στην κάθετη ορθοπλαγιά, µαρτυρούν το 
µεγαλείο ενός µοναδικού πολιτισµού. Απολαύστε τη µαγεία του τοπίου και γνωρίστε την ιστορία της πόλης από 
τον έµπειρο ξεναγό µας. Η επιστροφή µας στο Κούσκο µε τα ίδια συγκοινωνιακά µέσα, είναι ίσως ο καλύτερος 

τρόπος για να καταλαγιάσουν στο νου και στην καρδιά µας όσα είδαµε και µάθαµε σήµερα, όσα µε τρόπο θεϊκό 

δηµιούργησαν η φύση και ο άνθρωπος σε µία ερωτική στιγµή. ∆ιανυκτέρευση. 



                                                                                                  

22η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης. Πρώτη µας επίσκεψη 

η Κορικάντσα (Coricancha: Χρυσή αυλή), ο 
µεγαλύτερος και σηµαντικότερος Ναός των Ίνκας 
στο Κούσκο, τόπος λατρείας του θεού Ήλιου (Ίντι) 

και των Ουράνιων σωµάτων, µε θαυµαστή 
αρχιτεκτονική. Οι ∆οµινικανοί µοναχοί έκτισαν εδώ 

το Ναό και το Μοναστήρι του Σάντο Ντοµίνγκο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούµε την οµορφότερη 

πλατεία του Περού, αυτή των Όπλων, στο κέντρο 
της πόλης. Η µοναδική πολεοδοµική ικανότητα των 
Ίνκας δηµιούργησε µία από τις ωραιότερες 

πλατείες του κόσµου, σήµα κατατεθέν του Κούσκο. 

Εδώ βρίσκεται ο αριστουργηµατικός Καθεδρικός 
Ναός, κτισµένος στη θέση που βρισκόταν το 
αυτοκρατορικό ανάκτορο των Ίνκας. Υπέροχος 

ναός, µε µοναδικά δείγµατα πρώιµης χριστιανικής αγιογραφίας της ζωγραφικής σχολής του Κούσκο. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούµε προς τον αρχαιολογικό χώρο λίγο έξω και πάνω από το Κούσκο, αφού από τα 3.300 m που βρίσκεται η 
πόλη, θα φθάσουµε 3.560 m, για να επισκεφθούµε το επιβλητικό φρούριο Σαξαχουαµάν, µε το τριπλό κυκλώπειο τείχος, 

ένα µεγαλιθικό µνηµείο αλησµόνητης οµορφιάς και θρησκευτικής σηµασίας. Εδώ λατρευόταν ο θεός Ήλιος και ο 

Κεραυνός, σε τελετές που γίνονται ακόµη και σήµερα κατά τη διάρκεια του χειµερινού ηλιοστασίου. Οι τεραστίων 
διαστάσεων λίθοι της κατασκευής (οι µεγαλύτεροι έχουν βάρος µεταξύ 130 και 200 τόνων) θηλυκώνουν µεταξύ τους µε 
πολλαπλές γωνιές χωρίς συνδετικό υλικό, η δε προσαρµογή είναι τόσο τέλεια ώστε ούτε ένα φύλλο χαρτί δεν µπορεί να 

εισχωρήσει µεταξύ τους. Επόµενη στάση µας είναι στο Κένκο (λαβύρινθος), ναός της Μητέρας-Γης και του Πούµα, 
λαξεµένος πάνω σε ένα βράχο. Περνώντας από την Πούκα Πουκάρα, ένα από τα πολλά οχυρά του αυτοκρατορικού 

στρατού, κτισµένα σε τακτά διαστήµατα γύρω από το Κούσκο, καταλήγουµε στο Ταµποµατσάι, ένα επίσης µεγαλιθικό 
µνηµείο, µε τις τρεις ιερές πηγές των Ίνκας, στο οποίο καταλήγουν οι προσκυνητές του ιερού πάρκου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
23η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΛΙΜΑ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Λίµα. Άφιξη και περιήγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε 

τις πλατείες Σαν Μαρτίν (αφιερωµένη στον στρατηγό Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, ο οποίος κατέλαβε την πόλη από τους 
Ισπανούς το 1821 και συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάλυση της αντιβασιλείας και την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας το 
1824) και Άρµας (των Όπλων), το Προεδρικό Μέγαρο, το ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, το επισκοπικό µέγαρο, τον 

ποταµό Ρίµακ που έδωσε το όνοµά του στην πόλη κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

24η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.  

 
25η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

 

 
∆υνατότητα 2ήµερης Επέκτασης του προγράµµατος  

στο Ίκιτος (Αµαζόνιος) 
 

 
 

ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΟΟΥΥ  
Όσοι ταξιδιώτες έχουν πραγµατοποιήσει εκδροµή στο νότιο τµήµα του Περού, 

 µπορούν να συµµετέχουν µόνο στο πρώτο τµήµα του προγράµµατος (Βόρειο Περού) 

 
1η -12η ΗΜΕΡΑ: Όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω 
13η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ - ΛΙΜΑ  
14η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   
15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

 
 
 

ΝΝΟΟTTΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΟΟΥΥ  
Όσοι ταξιδιώτες έχουν πραγµατοποιήσει εκδροµή στο βόρειο τµήµα του Περού, 

 µπορούν να συµµετέχουν µόνο στο νότιο τµήµα του προγράµµατος (Νόρειο Περού) 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ – ΛΙΜΑ 
2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΝΑΣΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΣ   
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΑΣ - ΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΑΣ - ΛΙΜΑ - ΑΡΕΚΙΠΑ  
4η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ  
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ - ΚΟΛΚΑ/ΤΣΙΒΑΫ 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΚΑ - ΠΟΥΝΟ 
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ & ΤΑΚΙΛΕ - ΠΟΥΝΟ   
8η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΚΟΥΣΚΟ  
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α (ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ) - ΚΟΥΣΚΟ   
10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΚΤΣΟΥ - ΚΟΥΣΚΟ  
11η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ  
12η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΛΙΜΑ  
13η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   
14η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

****SSuuppeerr  ΤΤιιµµήή****  
ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  

  

 

7.200 € κατ’ άτοµο στο δίκλινο  
 

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 1.400 € 
 

   ΚΚΚόόόσσστττοοοςςς   ΒΒΒόόόρρρεεειιιοοουυυ   ΠΠΠεεερρροοούύύ   (((111555ήήήµµµεεερρροοο   πππρρρόόόγγγρρραααµµµµµµααα)))   

4.200 € κατ’ άτοµο στο δίκλινο 

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 640 €  
 

ΚΚΚόόόσσστττοοοςςς   ΝΝΝόόότττιιιοοο   ΠΠΠεεερρροοούύύ   (((111444ήήήµµµεεερρροοο   πππρρρόόόγγγρρραααµµµµµµααα)))   

3.900 € κατ’ άτοµο στο δίκλινο 

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 900 € 
 

Το Versus προσφέρει δωρεάν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη απαιτείται διανυκτέρευση στην Αθήνα πριν και µετά το ταξίδι 

Για τη διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα ζητείστε µας  

την ειδική προσφορά Stop Over Athens 

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις ένα µήνα πριν την αναχώρηση 

 

Έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 

� Ειδικά επιλεγµένα εξαιρετικά ξενοδοχεία και lodges, ότι καλύτερο έχει να δώσει το Περού   
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά  

� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικοί ξεναγοί  

� Έλληνας αρχηγός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, 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 
� Φόροι που πληρώνονται τοπικά, περίπου 45 $ 



                                                                                                  

 
 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

Λόγω της 2ήµερης παραµονής µας στη ζούγκλα του Αµαζονίου (Πουέρτο Μαλντονάδο) συνιστάται εµβόλιο 
κατά του κίτρινου πυρετού και λήψη αγωγής για την ελονοσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υγειονοµική Υπηρεσία  Τηλ:  2131600388 



                                                                                                  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 
ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει 
το Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 

  



                                                                                                  

 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  

ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  

  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε επένδυση 
είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση 

µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος 
"Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος του κόσµου σε 140 
στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους 

ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους 

ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, όπως 
η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη 
εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή εκδήλωση στο 

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus Travel αλλά και µε 

πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες 
µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους κι  έγιναν µια παρέα.  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  

• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 

πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε πως 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, για 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. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 

υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  



                                                                                                  

� 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)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  

� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του χώρου, 

που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και ψάχνουν 

παρέα να τα ζήσουν. 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.  
 

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

 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων καλύψεων, 

αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωµένα για τους 
ταξιδιώτες του. 

 
� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις αρχές 
που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι αρχηγοί 

του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την επιστηµονική κατάρτιση 

για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια 
αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα 

την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του Versus Travel µε 
τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 

� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
�  
� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
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. 

 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. Είναι 
το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον ∆εκέµβριο του 

2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus 
Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι της ζωή τους. Η συµµετοχή 

είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα µέλους.  
 

 



                                                                                                  

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus ClubΤα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι 

πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η πρώτη 
ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται παρουσιάσεις 
ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν γνώσεις και 

εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο χώρος αυτός είναι 
ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν 

απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα 
στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.  

 
 
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 

θησαυρούς του πλανήτη µας, 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 Ευρώπη. 
 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν τις 
συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 

ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την παρακολουθήσετε 
αποµακρυσµένα. 

 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα σας 
σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  

 

� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 

� Πρώτοι µε διαφορά  
Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 

πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας Versus. 
Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά 
και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην 
KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων 

χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 

συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 

� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη 

και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 



                                                                                                  

� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 

πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 

� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  
Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του 
ταξιδιού τους. 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 


