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     Αναχώρηση: 30/01, 08/03                                                                                                           11 ηµέρες 

 

Βραζιλία - Αργεντινή 
Ιγκουασού (Ουρουγουάη) 

Ταξίδι σε γνήσιους λατινοαµερικάνικους ρυθµούς 
Ρίο ντε Τζανέιρο - Καταρράκτες Ιγκουασού - Μπουένος Άιρες - ∆έλτα του Τίγκρε  

� Το ξενοδοχείο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο είναι 4* sup µπροστά στην Κόπα 
Καµπάνα - πολύ βασικό για τη διαµονή σας στο Ρίο!!! 

� ∆ύο ξεναγήσεις στο Ρίο (διαφορετική ηµέρα η κάθε µία) 

� ∆ύο διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες Ιγκουασού 

� Ξενάγηση στους Καταρράκτες Ιγκουασού από τις δύο πλευρές - και 
από τη βραζιλιάνικη και από την αργεντίνικη (το κόστος των 
εισόδων και για τις δύο πλευρές, που περιλαµβάνεται στην τιµή, 
είναι περίπου 100 $) 

� Εκδροµή στο εντυπωσιακό «∆έλτα του Τίγκρε» στο Μπουένος 

Άιρες 

ME ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ 

www.versustravel.eu 

Ζητήστε µας το ειδικό πρόγραµµα «Καρναβάλι στο Ρίο» 23/02 13 ηµέρες 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραµµα  
∆είτε τις διαφορές! 

 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: 
 

� ∆ιαµονή στο εξαιρετικό ξενοδοχείο Windsor Excelsior 4* στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, µπροστά στην Κόπα 

Καµπάνα - πολύ βασικό για τη διαµονή σας στο Ρίο. 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 5* στους Καταρράκτες Ιγκουασού και στο Μπουένος Άιρες. 

� ∆ύο διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες Ιγκουασού για να υπάρχει χρόνος να τους απολαύσουµε σωστά, 

καθώς λόγω των πτήσεων δεν αρκεί µία διανυκτέρευση. 

� ∆ύο ξεναγήσεις στο Ρίο (διαφορετική ηµέρα η κάθε µία). 

� Ξενάγηση στους Καταρράκτες Ιγκουασού από τις δύο πλευρές - και από τη βραζιλιάνικη και από την 

αργεντίνικη (το κόστος των εισόδων και για τις δύο πλευρές, που περιλαµβάνεται στην τιµή, είναι περίπου 

100 $). 

� Εκδροµή στο εντυπωσιακό «∆έλτα του Τίγκρε» στο Μπουένος Άιρες. 

� Ο αρχηγός µας είναι Έλληνας -από τους πιο έµπειρους στην περιοχή- και όχι τοπικός ελληνόφωνος. 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

� ∆υνατότητα επέκτασης 2 διανυκτερεύσεων στο Μπουένος Άιρες. 

Τα ξενοδοχεία µας 
 

Ρίο ντε Τζανέιρο: Windsor Excelsior 4* Μπροστά στην Κόπα Καµπάνα 

Iγκουασού: Bourbon Cataratas 5*  

(Το καλύτερο ξενοδοχείο στην περιοχή των Καταρρακτών) 

Μπουένος Άιρες: Regal Pacific 5* 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΤΕ ΜΕ 



 
 

 
 
 
 
 

 

� ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΣΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

 

 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία  

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησ
ης 

Ώρα Άφιξης 

 BA 631 30/01/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ 08:00 10:05 

 BA 249 30/01/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 11:40 21:15 

 BA 244 08/02/2017 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ -  ΛΟΝ∆ΙΝΟ 14:15 06:30 

 BA 640 09/02/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 07:55 13:35 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία  

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησ
ης 

Ώρα Άφιξης 

 BA 631 08/03/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ 08:00 10:05 

 BA 249 08/03/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 11:40 20:15 

 BA 244 17/03/2017 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ -  ΛΟΝ∆ΙΝΟ 14:15 06:30 

 BA 640 18/03/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 07:55 13:35 



ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 

 
 
 
 
   
 

 
     
 
 
 
 
 

Ένα ταξίδι που κινείται σε γνήσιους λατινοαµερικάνικους ρυθµούς. Ιδιαίτεροι, πασίγνωστοι µουσικοί ήχοι 

συντροφεύουν τις εικόνες από τις µητροπόλεις της Νοτίου Αµερικής, όπου µετανάστες από όλο τον κόσµο 

ένωσαν τις µοίρες τους µε τους ντόπιους, πάντρεψαν τις συνήθειές τους και δηµιούργησαν νέους αυθεντικούς 

πολιτισµούς. Μια γωνιά του κόσµου µε ιδιαίτερο χρώµα, φιλόξενους κατοίκους, σε µια φύση απαράµιλλης 

οµορφιάς. 

 

Η Βραζιλία είναι η χώρα της νεότητας, του έρωτα, της µουσικής, του ποδοσφαίρου, του καρναβαλιού, της 

ζάχαρης και του καφέ. Μια χώρα µε ανθρώπους όλων των χρωµάτων που συµπαρασύρει τους πάντες στους 

ξέφρενους ρυθµούς της, µαγεύει µε την οµορφιά της φύσης, σαγηνεύει µε τη λαγνεία των κατοίκων της.  

 

Η Αργεντινή παντρεύει όσο καµιά άλλη χώρα της Νοτίου Αµερικής τις ευρωπαϊκές παραδόσεις, συνήθειες και 

ήθη µε την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία της Λατινικής Αµερικής. Ο πετυχηµένος αυτός πολιτιστικός συγκερασµός 

εκφράζεται µοναδικά στην αρχιτεκτονική των πόλεων, στα µουσικά ακούσµατα, στις γευστικές δηµιουργίες, 

στη συµπεριφορά των Αργεντίνων. 

Αφήστε, λοιπόν, τα σώµατά σας να ακολουθήσουν τα βήµατα της σάµπα και του τάνγκο, δύο µοναδικών 

µουσικών ειδών που εκφράζουν την ίδια προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν µορφή στα συναισθήµατά 

τους, τους καηµούς τους, τις ιστορίες τους, τους φόβους τους, τη νοσταλγία τους, την αγάπη τους για τη ζωή 

και τον έρωτα. 

 



 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

� Ανεβείτε µε τρενάκι στο λόφο Κορκοβάντο µε το άγαλµα του Χριστού Λυτρωτή -το 

σύµβολο του Ρίο- και θαυµάστε µια πανοραµική θέα της πόλης και του µαγευτικού 

σκηνικού που την περιβάλλει. 

� Απολαύστε την εκπληκτική θέα της πόλης από έναν άλλο όµορφο λόφο της, τον Πάο 

ντε Ασούκαρ, το περίφηµο «Ζαχαρόψωµο». 

� Κολυµπήστε, χαλαρώστε και νιώστε την ανεµελιά των «καριόκας» στις παραλίες 

Κόπα Καµπάνα, Ιπανέµα, Φλαµένγκο ή Λεµπλόν. 

� Θαυµάστε το µεγαλοπρεπές θέαµα των Καταρρακτών του Ιγκουασού και από την 

πλευρά της Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. 

� Επισκεφτείτε τις συνοικίες και τις γειτονιές του γοητευτικού Μπουένος Άιρες.  

� ∆ειπνήστε παρακολουθώντας ένα tango show, όπου βιρτουόζοι του είδους θα σας 

µυήσουν στα µυστικά του πιο ερωτικού χορού, εκεί, στην πόλη που γεννήθηκε. 

� Εκδράµετε σε ράντσο γαιοκτηµόνων της Αργεντινής, των περίφηµων γκαούτσος, 

γευτείτε τα ξακουστά τους ψητά και παρακολουθήστε σόου µε άλογα. 

 

 

 
 

Άλλο ένα ταξίδι µε το οποίο έχει ταυτίσει το όνοµά του το Versus Travel. Με αρχική 

εξειδίκευση στην Αµερική (και µετέπειτα σε όλο τον πλανήτη) γνωρίζουµε από επιτόπια 

εµπειρία ότι η Βραζιλία δεν είναι και τόσο οικονοµική χώρα. Υποστηρικτές της άποψης ότι οι 

ταξιδιώτες µας πρέπει να έχουν προκαθορισµένο κόστος από την Αθήνα, αλλά και 

συγκεκριµένο πρόγραµµα µε σωστή ροή, αποφασίσαµε να προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο 

«πακέτο» µε γεύµατα, shows και διάφορες εκδροµές που τοπικά θα κόστιζαν αρκετά (όπως 

το δείπνο µε το τάνγκο, η εκδροµή στα ράντσα του Μπουένος Άιρες), σε µία εξαιρετική τιµή. 

Ταξίδι µε ποιοτικές προδιαγραφές και πολύ καλά ξενοδοχεία. Μια κοσµοπολίτικη πρόταση, µε 

έντονο το φυσιολατρικό ενδιαφέρον για όσους εντυπωσιάζονται από θαύµατα της φύσης, 

όπως οι Καταρράκτες του Ιγκουασού. 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Από την πιο αισθησιακή, αντιφατική και πολύχρωµη πόλη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, που 

έχει ταυτιστεί στην παγκόσµια συνείδηση µε τη διασκέδαση, το ξεφάντωµα, το 

ποδόσφαιρο και το χορό, στο µεγαλοπρεπές και επιβλητικό τοπίο που σχηµατίζουν οι 

αµέτρητοι καταρράκτες του ποταµού Ιγκουασού και στο «λιµάνι των καλών 

ανέµων», το Μπουένος Άιρες, εκεί όπου γεννήθηκε το τάνγκο.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΑΝΓΚΟ: «Μια θλιµµένη σκέψη που χορεύεται» 

 

Κατά το 19ο αιώνα οι µετανάστες χαµηλών, ως επί το πλείστον, τάξεων που κατέφταναν από την 

Ευρώπη για να αναζητήσουν την τύχη τους στην Αργεντινή, είχαν τόπο συνάντησης και κοινωνικής 

συναναστροφής τα σαλόνια στα µπορντέλα του Μπουένος Άιρες. Εκεί η έντονη νοσταλγία για την 

πατρίδα εκφραζόταν µέσα από πονεµένα τραγούδια της κάθε χώρας, µαζί µε συνοδεία οργάνων 

όπως φλάουτο, κιθάρα, βιολί και µπαντονεόν (ένα είδος µικρού ακορντεόν που έφεραν µαζί τους 

οι Γερµανοί µετανάστες). Έτσι διαµορφώθηκε σιγά σιγά ένα καινούργιο είδος µουσικής, το τάνγκο, 

που περιελάµβανε στοιχεία ευρωπαϊκής, νοτιοαµερικάνικης και αφρικανικής µουσικής.  

Περιµένοντας τη σειρά τους, διασκέδαζαν παίζοντας µουσική και 

χορεύοντας µεταξύ τους έναν αυτοσχέδιο χορό, συνδυασµό 

επιθετικότητας και ερωτικής επιθυµίας, σαν ένας αγώνας 

επικράτησης ανάµεσα στον άντρα και στη γυναίκα.  

Η έλλειψη γυναικών ανάγκασε τους άνδρες να χορεύουν αρχικά 

µεταξύ τους και µε τον καιρό η γυναικεία παρουσία προσέδωσε στο 

τάνγκο τη γνώριµη µορφή του.  

Ωστόσο, τόσο η µουσική που αναπτύχθηκε όσο και ο γεµάτος 

ένταση χορός περιφρονήθηκαν αρχικά, ως συνδεδεµένα µε τα 

πορνεία της πόλης.  

Όταν, όµως, ο διάσηµος Ροδόλφο Βαλεντίνο υιοθέτησε τη µουσική 

και τον αισθησιακό αυτό χορό στις ταινίες του, έγινε µόδα τόσο στα σαλόνια της Ευρώπης όσο 

και στην Αµερική.  

Έτσι, αποκτώντας φήµη σε όλο τον κόσµο, άρχισε να βγαίνει από τις κακόφηµες συνοικίες και να 

ακούγεται και στα σαλόνια του Μπουένος Άιρες.  

Το 1916 ο περίφηµος Κάρλος Γκαρντέλ αποφάσισε να τραγουδήσει τάνγκο για πρώτη φορά 

δηµόσια. Ο πρόδροµος της χρυσής εποχής του µουσικού αυτού είδους ανέπτυξε το tango 

cancion, ανάγοντάς το σε υψηλή τέχνη, ενώ το τραγούδι του «Mi Noche Triste» έγινε η µεγαλύτερη 

επιτυχία σε όλη τη Λατινική Αµερική. Ο θάνατός 

του σε αεροπορικό δυστύχηµα το 1935 στην 

Κολοµβία προκάλεσε απέραντη θλίψη σε 

εκατοµµύρια γυναίκες - έως και αυτοκτονίες. Κάθε 

χρόνο στις 11 ∆εκεµβρίου (ηµέρα των γενεθλίων 

του Γκαρντέλ) γιορτάζεται η «Ηµέρα του Τάνγκο», 

µε παραστάσεις, υπαίθριες εκδηλώσεις και 

χιλιάδες προσκυνητές στο µνήµα του, στο 

νεκροταφείο της Τσακαρίτα - το δεύτερο πιο 

αριστοκρατικό (!) της πόλης.  

 

 



Καποέιρα 
 
Η καποέιρα είναι µια αυθεντική λαϊκή 

καλλιτεχνική έκφραση, ένα αµάλγαµα 

φυλετικής πάλης, µουσικής, χορών και 

αφρικανικών τραγουδιών, που 

αντιπροσωπεύει σήµερα ένα από τα 

προπύργια της εθνικής ταυτότητας της 

Βραζιλίας. Συνδυάζει τις µορφές της πάλης, 

του παιχνιδιού και του χορού. Οι κινήσεις 

είναι πάντα ρευστές και κυκλικές. Η µουσική 

παίζει µεγάλο ρόλο: δεν συνοδεύει απλώς 

το χορό, αλλά εµψυχώνει ή καλµάρει τους χορευτές και µεταφέρει µηνύµατα και εικόνες από την 

ιστορία και τον πολιτισµό τους.  

Η καποέιρα έχει τις ρίζες της στην πορεία των σκλάβων από την Αφρική. Ξεκίνησε ως αφρικανική 

πολεµική τέχνη που αναπτύχθηκε από τους σκλάβους ενάντια στη φυσική και την πολιτισµική 

τους καταπίεση. Η αφρικανική αυτή πάλη των σκλάβων απαγορεύτηκε από τους καταπιεστές στα 

senzalas (καταλύµατα των σκλάβων), γιατί θεωρούνταν από τους αφέντες πρόφαση εξέγερσης.  

Έτσι οι σκλάβοι αναγκάστηκαν να γυµνάζονται λαθραία στο δάσος. Το χτύπηµα των χεριών και 

το χτύπηµα του µπεριµπάου (ένα µουσικό όργανο που µοιάζει µε καλάµι αλιείας και αποτελείται 

από ένα ξύλινο τόξο µε τεντωµένη µεταλλική χορδή και ένα φλασκί που χρησιµεύει σαν ηχείο), 

αρχικά χρησίµευαν για να τους προειδοποιήσουν όταν πλησίαζαν τα αφεντικά τους και στη 

συνέχεια ενσωµατώθηκαν στο χορό για να διατηρηθεί ο ρυθµός. 

Η καποέιρα αποκαταστάθηκε επίσηµα το 1932 µε το καθεστώς του Ζετούλιου Βάργκας και τελικά 

ανακηρύχθηκε εθνικό άθληµα. 

Στη δεκαετία του 1930 ο δάσκαλος Μπίµπα (Mestre Bimba) ίδρυσε στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα την 

«ακαδηµία» του και άλλαξε το στυλ της καποέιρα από την αρχική λειτουργία της ως µέσο 

εξέγερσης, σε ένα νέο, πιο πολεµικό και πιο ακροβατικό, µια νέα µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.   

Σήµερα υπάρχουν δύο σχολές capoeira: η λιγότερο θεαµατική Capoeira de Angola, µε 

περιορισµένες κινήσεις των χορευτών (τα χέρια τους, σχεδόν ενωµένα, δεν αποµακρύνονται από 

το κορµί τους, ενώ τα πόδια µετακινούνται σχεδόν ταυτόγχρονα σαν να τα ενώνουν αόρατες 

αλυσίδες - µιµούνται τις συνθήκες του χορού των σκλάβων) και η επιθετικότερη Capoeira 

Regional. Η πρώτη σχολή υποστηρίζει ότι η Capoeira προήλθε από την Αγκόλα, ενώ η δεύτερη 

θεωρεί ότι γεννήθηκε στις φυτείες της Βραζιλίας.   

 

 

 

 

 



 

 
WINSDOR EXCELSIOR 4* (Ρίο Ντε Τζανέιρο)  

Μπροστά στην Kόπα Kαµπάνα. Το Versus πάντα επιλέγει ξενοδοχεία στην Kόπα Kαµπάνα, πολύ βασικό για να 
απολαύσετε τη διαµονή σας στην πόλη. Όταν θα είστε εκεί θα µας θυµηθείτε! 

Χτισµένο δίπλα στην παραλία, το ξενοδοχείο Windsor Excelsior βρίσκεται πολύ 
κοντά σε σηµεία ενδιαφέροντος όπως: πλατεία Edmundo Bittencourt, 
παραλία Arpoador Beach και εµπορικό Κέντρο Rio Sul.  
Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν επίσης σηµεία ενδιαφέροντος όπως το 
οµοσπονδιακό πανεπιστήµιο του Ρίο ντε Τζανέιρο και το παρατηρητήριο 
Pasmado. Βγείτε στην παραλία και αποκτήστε το µαύρισµα που επιθυµείτε στις 
ξαπλώστρες (σεζλόνγκ) ή χαλαρώστε στη σκιά µε δωρεάν καµπάνες και οµπρέλες. Μετά από µια µέρα 
στην παραλία, απολαύστε ανέσεις στο Windsor Excelsior Hotel, όπως εξωτερική πισίνα, health club και 
σάουνα. 
 

 
BOURBON CATARATAS 5* (Καταρράκτες Ιγκουασού) 

 

 
Το ξενοδοχείο Bourbon Cataratas βρίσκεται στο σηµείο συνάντησης τριών χωρών: της Βραζιλίας, της 
Αργεντινής και της Παραγουάης. Η θέση του είναι πλήρως στρατηγική και σε τέλεια αρµονία µε τη φύση. 
Βρίσκεται σε απόσταση 22 χλµ. από τους Καταρράκτες Ιγκουασού και µόλις 3 χλµ. από το κέντρο της 
πόλης. Τα καταλύµατα είναι ευρύχωρα, άνετα και πολύ όµορφα. Τα εστιατόρια και τα µπαρ προσφέρουν 
γευστικές και δροσιστικές απολαύσεις. Φιλικό στα παιδιά, το ξενοδοχείο διαθέτει παιδικό κλαµπ και πολλές 
δραστηριότητες και παιχνίδια.  

 
 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 



REGAL PACIFIC 5* (Μπουένος Άιρες) 

 

Το σύγχρονο αυτό  ξενοδοχείο 5* βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία της πρωτεύουσας, σε κοντινή απόσταση 
από το Puerto Madero, τη Florida, από το εµπορικό κέντρο Pacifico και πολύ κοντά σε υπέροχα εστιατόρια 
και µπαρ. Τα κοµψά του δωµάτια έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν χαλαρωτική ατµόσφαιρα, µε άνετα 
κρεβάτια και µοντέρνα έπιπλα. Η πισίνα και το πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο συµπληρώνουν την 
πολυτέλεια και τις ανέσεις του ξενοδοχείου. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Ebano µπορείτε να γευτείτε 
µοναδικές γεύσεις τοπικής κουζίνας. Το ξενοδοχείο Regal Pacific είναι κάτι παραπάνω από ένα ξενοδοχείο. 
Είναι µια ζωντανή εµπειρία! Απολαύστε την! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: : AΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΟ 
ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Ρίο ντε 
Τζανέιρο. Άφιξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο είναι 
τοποθετηµένο σε µια προικισµένη φυσική θέση, µε τις 
κυµατοειδείς κορφές των λόφων, την τροπική 
βλάστηση και τις καµπυλωτές παραλίες πολλών 
χιλιοµέτρων. Είναι µια αισθησιακή και πολύχρωµη 
πόλη. Η πόλη των καριόκας, όπως ονοµάζονται οι 
κάτοικοί του, έχει ταυτιστεί στην παγκόσµια συνείδηση 
µε τη διασκέδαση, το ξεφάντωµα, το ποδόσφαιρο και 
το χορό. Μια πόλη άκρως αντιφατική. Συνύπαρξη 
χλιδής και απόλυτης φτώχειας. Οι ουρανοξύστες και τα 
γυάλινα µεταµοντέρνα συγκροτήµατα συνυπάρχουν 
µε τους θησαυρούς της αποικιοκρατικής 
αρχιτεκτονικής και τις πανάθλιες παραγκουπόλεις των 
φτωχών (φαβέλες). Η ονοµασία του, που σηµαίνει «Ποταµός του Ιανουαρίου», προέρχεται από το ποτάµι που 
εκβάλλει στον Κόλπο Γκουαναµπάρα, µια περιοχή που ανακαλύφθηκε από τους Πορτογάλους «κονκισταδόρες» 
τον Ιανουάριο του 1502 και έγινε κέντρο και αφετηρία των εξορµήσεών τους προς το εσωτερικό της ηπείρου. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ  
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΚΟΡΚΟΒΑΝΤΟ) 
Μέσα από µια γραφική διαδροµή µε τρενάκι θα 
ανεβούµε σήµερα στο λόφο Κορκοβάντο, όπου 
βρίσκεται το άγαλµα του Χριστού Λυτρωτή, το 
σύµβολο της πόλης και ένα από τα πιο γνωστά 
αξιοθέατα του πλανήτη. Από το σηµείο αυτό θα 
απολαύσουµε µια πανοραµική θέα της πόλης και 
του µαγευτικού σκηνικού που την περιβάλλει. Οι 
φωτογραφικές σας µηχανές δεν θα µπορέσουν να 
αιχµαλωτίσουν την απαράµιλλη οµορφιά που 
αντικρίζουν τα µάτια σας! Ίσως τώρα 
δικαιολογήσετε αυτούς που θεωρούν το Ρίο σαν 
την πιο όµορφη πόλη του κόσµου! Στη συνέχεια θα 
δούµε εξωτερικά το περίφηµο Στάδιο Μαρακανά, το 
παγκοσµίως γνωστό Σαµποδρόµιο, εκεί όπου οι 
κάτοικοι της πόλης παρουσιάζουν την πιο 
εντυπωσιακή παρέλαση καρναβαλιού στον κόσµο, 
τον καθεδρικό ναό, µια µοναδικού στιλ εκκλησία σε 
σχήµα πυραµίδας, καθώς και µερικά 
χαρακτηριστικά κτίρια του 17ου και του 18ου αιώνα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ («ΖΑΧΑΡΟΨΩΜΟ») 
Με τελεφερίκ θα ανεβούµε σήµερα σε έναν άλλο 
όµορφο λόφο της πόλης, τον Πάο ντε Ασούκαρ, 
που σηµαίνει «Ζαχαρόψωµο», απ’ όπου θα 
απολαύσουµε για ακόµα µια φορά την εκπληκτική 
θέα της πόλης. Στον ελεύθερο χρόνο µας θα 
απολαύσουµε τη χαλαρότητα που επικρατεί στις 
παραλίες της πόλης, που αποτελούν τόπο 
συνάντησης των καριόκας. Η Κόπα Καµπάνα, η 
Ιπανέµα, η Φλαµένγκο, η Λεµπλόν µας καλούν για να φωτογραφηθούµε, να ξεκουραστούµε, να λουστούµε 
στα νερά τους και να νιώσουµε την ανεµελιά που βιώνουν οι κάτοικοι της µοναδικής αυτής πόλης. Οι 
προτάσεις για διασκέδαση είναι πάµπολλες και ο χρόνος κυλά γλυκά και συναρπαστικά.  
 
 



4η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 
Μια  πτήση θα µας φέρει στο Ιγκουασού, στα σύνορα 
Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης. Από όλα τα φυσικά 
θαύµατα της Νότιας Αµερικής, οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του 
ποταµού Ιγκουασού είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. Εδώ 
η φύση κάνει επίδειξη του µεγαλείου και της δύναµής της. 
Κανείς δεν µένει ασυγκίνητος από τα αµέτρητα ουράνια τόξα, 
τα γαλάζια σύννεφα και τα χιλιάδες παιχνιδίσµατα που κάνει 
το νερό καθώς πέφτει µπροστά στα έκθαµβα µάτια του! Το 
παραδεισένιο περιβάλλον, που το διασχίζουν ορµητικά νερά, 
πυκνές ζούγκλες, άγρια ζώα, πουλιά µε πολύχρωµα φτερά, 
αποτελεί πρόκληση για ατελείωτες φωτογραφικές λήψεις. 
Αφιερώνουµε δύο ηµέρες για να επισκεφτούµε τους 
µοναδικούς αυτούς Καταρράκτες του Ιγκουασού. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 

 
 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ)  
Όταν δει κανείς τους χειµάρρους να βροντούν από όλες τις πλευρές, όταν ατενίσει αυτήν την αδάµαστη 
οµορφιά, δεν µπορεί να µην τον συναρπάσει το θέαµα της παρουσίας της φύσης σε όλη της τη 
µεγαλοπρέπεια. Τo Versus travel περιλαµβάνει ξενάγηση και από τις δύο πλευρές των καταρρακτών, δηλαδή 
και από την πλευρά της Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. Αµέτρητοι καταρράκτες σχηµατίζονται 
σε ένα επιβλητικό τοπίο. Ο ποταµός Ιγκουασού, το «µεγάλο νερό» των ιθαγενών, ρίχνει τα νερά του µε ορµή 
και εµείς δεν χορταίνουµε να θαυµάζουµε το µεγαλοπρεπές θέαµα. Περπατάµε σε γέφυρες πάνω από τα 
ορµητικά νερά, ακολουθούµε µονοπάτια µέσα στην πυκνή βλάστηση, συναντάµε πρωτόγνωρα ζώα, 
χάνουµε τον αριθµό στο µέτρηµα των καταρρακτών, µαγευόµαστε µε την ιστορία του «λαρυγγιού του 
διαβόλου» και της Ναϊπού. Το µεγαλείο της φύσης µας αφήνει χωρίς λόγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ  
(TANGO SHOW/Προαιρετικό)  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μπουένος Άιρες, που είναι 
χτισµένο στις όχθες του µεγάλου ποταµόκολπου Ρίο ντε λα Πλάτα. Το 
Μπουένος Άιρες είναι η έκτη σε µέγεθος πόλη του κόσµου και µία από τις πιο 
πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες πόλεις της Νοτίου Αµερικής. Οι κάτοικοί 
του, οι πορτένιος, είναι γλεντζέδες και καλοφαγάδες. Το κέντρο της κοσµείται 
από πολυάριθµα καλοδιατηρηµένα παλιά κτίρια και σφύζει από ζωή. Στις 
φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες γεννήθηκε στα µέσα του 19ου αι. ένας 
από τους εκπληκτικότερους χορευτικούς ρυθµούς όλων των εποχών, το 
τάνγκο. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.  
Προαιρετικά: Το βράδυ θα δειπνήσουµε παρακολουθώντας tango show, 
όπου βιρτουόζοι του είδους θα µας µυήσουν στα µυστικά του πιο ερωτικού 
χορού (προαιρετικό).  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
 



7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΙΓΚΡE)  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούµε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) και τον 
καθεδρικό ναό µε το µαυσωλείο του στρατηγού Χοσέ ντε 
Σαν Μαρτίν, που ήταν ένας από τους ηγέτες του αγώνα 
της νοτιοαµερικανικής ανεξαρτησίας από τους Ισπανούς. 
Στη συνέχεια θα δούµε το Κοινοβούλιο και τη Λεωφόρο της 
9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος δρόµος του κόσµου, 
µε τον επιβλητικό οβελίσκο και το φηµισµένο θέατρο Colon. 
Ακολουθούν η συνοικία Λα Μπόκα, εκεί όπου ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, καθώς 
και το γραφικό Καµινίτο (δροµάκι) µε τα φανταχτερά 
ζωγραφισµένα σπίτια και µαγαζιά. Θα δούµε επίσης τις αριστοκρατικές 
συνοικίες Παλέρµο και Ρεκολέτα, στο κοιµητήριο της οποίας είναι 
θαµµένη η Εβίτα Περόν. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για µία κοντινή 
στο Μπουένος Άιρες περιοχή, η οποία αποτελεί δηµοφιλή προορισµό 
για τους «πορτένιος» όπως είναι γνωστοί οι κάτοικοι της πόλης. Η 
περιοχή στην οποία βρίσκεται το ∆έλτα του Τίγκρε θα σας µαγέψει µε το 
καταπράσινο τοπίο της και την ατµόσφαιρα της χαλάρωσης. Εκεί οι 
κάτοικοι µετακινούνται µε πλωτά µέσα, απολαµβάνοντας τις βόλτες 
τους στο ειδυλλιακό περιβάλλον και ζώντας σε εντελώς διαφορετικούς 
ρυθµούς από τους κατοίκους της µεγαλούπολης. Αφού απολαύσουµε 
την κρουαζιέρα µας θα επιστρέψουµε θα επιστρέψουµε στο Μπουένος 
Άιρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ  
(Προαιρετικά: ΡΑΝΤΖΟ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΩΝ, ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ/ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ) 
Η σηµερινή µας εκδροµή σε ράντσο γαιοκτηµόνων της Αργεντινής 
συνδυάζεται µε µεσηµεριανό µπάρµπεκιου και σόου µε άλογα των 
κτηνοτρόφων της περιοχής. Ενσάρκωση των µύθων και της ιστορίας 
της χώρας, οι Αργεντινοί καουµπόηδες, οι γκαούτσος, αποτελούν 
σύµβολα της επανάστασης και των αγώνων για την απελευθέρωση από 
τους Ισπανούς. Λυγερόκορµοι, σβέλτοι, ανεξάρτητοι, σκληροί, µε 
πλατύγυρα καπέλα, µαύρα παντελόνια, µπότες και γιλέκα ασχολούνται 
µε την εκτροφή αλόγων, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων στα 
µεγάλα αγροκτήµατα της Αργεντινής, τις ενστάσιας. Επιστροφή στο 
Μπουένος Άιρες και χρόνος ελεύθερος για να περπατήστε και να κάνετε τα ψώνια σας στον πεζόδροµο 
της Φλόριδας και στη γύρω περιοχή. 
∆υνατότητα προαιρετικής εκδροµής στην Κολόνια της Ουρουγουάης 

Η µετάβαση γίνεται µε πλοίο, καθώς από τη νότια όχθη του Ρίο ντε λα Πλάτα κατευθυνόµαστε στη βόρεια, 
όπου βρίσκεται η γραφική αποικιακή πόλη Κολόνια ντελ Σακραµέντο της Νοτιοδυτικής Ουρουγουάης. Η 
πόλη ιδρύθηκε το 1680 από τους Πορτογάλους και στη συνέχεια διεκδικήθηκε από τους Ισπανούς, οι οποίοι 
είχαν εποικήσει την απέναντι όχθη του ποταµού στο Μπουένος Άιρες. Μια µικρή, ήσυχη πόλη, µουσείο 
χαρακτηριστικής ισπανικής και πορτογαλικής αποικιακής αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό της κέντρο του 17ου 
αιώνα έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Θα γνωρίσουµε 
την ιστορία της πόλης και θα περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια της. 
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ) 
10η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Σήµερα θα επιστρέψουµε αεροπορικώς στο Μπουένος Άιρες και από εκεί θα επιβιβαστούµε στην πτήση µας 
για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 
 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



 

 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Ξενοδοχεία 4* στο Ρίο, 5* στο Μπουένος Άιρες και στο Ιγκουασού (δείτε τα ξενοδοχεία στην αρχή του 
προγράµµατος). 
� Πρωινό καθηµερινά. 
� Γεύµα µπουφέ σε τοπικό εστιατόριο µε αργεντίνικα κρέατα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο 
Μπουένος Άιρες. 
� 1 διανυκτέρευση στο Άµστερνταµ µε πρωινό (εύκολη πρόσβαση στο κέντρο µε shuttle bus). 
� Έλληνας αρχηγός µε τεράστια εµπειρία στην περιοχή. 
� Εκδροµή στο εντυπωσιακό ∆έλτα του Τίγκρε στο Μπουένος Άιρες. 
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 
 

 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

- Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως 

αναφέρεται παρακάτω 

2099 € 
2249€ 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

2449 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 740 € 

Έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

H διαφορά στην τιµή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό µεταβαίνοντας στην Αθήνα µε δικά σας µέσα. 

Απαιτείται 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα. 
Για την διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 
 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 

1 διανυκτέρευση στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  
Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 

Ζητήστε µας το ειδικό πρόγραµµα «Καρναβάλι στο Ρίο» 23/02 13 ηµέρες 



∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών 
και έξτρα καλύψεων (ενηµερωθείτε από το τµήµα κρατήσεων), τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 
Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω 
ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα 
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, 
ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). 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. 870€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ∆ΙΑΦΟΡΩΝ SHOWS και ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ 
Καλύπτονται όλα τα γεύµατα του προγράµµατος  
εκτός από ένα δείπνο στο Ρίο και ένα στο Μπουένος Άιρες 
 

Περιλαµβάνει:  
� 2 γεύµατα στο Ρίο σε τσουρασκερίες µε µπουφέ 
� 2 γεύµατα µπουφέ στο ξενοδοχείο στο Ιγκουασού 
� Ολοήµερη εκδροµή σε φάρµα Γκαούτσος στην Αργεντινή, µε γεύµα µπάρµπεκιου 
� Tango show στο Μπουένος Άιρες µε δείπνο 

 

Κόστος Πακέτου: 315 € κατ’ άτοµο Μόνο 
Η παραπάνω τιµή ισχύει για κρατήσεις που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα πριν από την αναχώρηση. 
Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να δηλώσει συµµετοχή εκ των υστέρων και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ούτε τη διαθεσιµότητα ούτε και το κόστος. 
∆ηλώσεις συµµετοχής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 
 

Προαιρετική εκδροµή στην Κολονία της Ουρουγουάης µε γεύµα 
Κόστος Πακέτου: 199 € κατ’ άτοµο 
  



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται µόνο µε την αποστολή 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 κατάθεση της 
προκαταβολής.  

 

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 από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 
κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο 
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 
µε το Versus Travel. 
  



 



 
Οι καινοτοµίες του Versus 

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 

«Η ζωή είναι στιγµές! 

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel. 

Σας ευχαριστούµε! 

Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς… όπως σας αξίζει» 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 

� 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 και έγιναν µια παρέα. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα 
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• 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 επισκεφτείτε. 
• 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.  
  



� 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρίες 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 το θεµέλιο λίθο το ∆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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος Versus Club 

Τα 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος αυτός είναι 
ανοιχτός 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 το 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 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, την 
KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων 
χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο 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 διαδροµές» 

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 νιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου ταξιδιωτικού οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του 
ταξιδιού τους.  
  

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη Γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 


