
 

 

 

 

 

 

                 

                                         

 

 

Στη λωρίδα γης ανάμεσα στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή που σφύζει από ζωή, 

βλάστηση και πολιτισμό, στην Κεντρική Αμερική, υπάρχουν ζώνες ανεξερεύνητες, ζούγκλες, αρχαίες 

πόλεις και χωριά που πέρασαν στη λήθη μετά την αποικιοκρατία, άνθρωποι που μιλούν ακόμα τις 

ινδιάνικες διαλέκτους και στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό για να επικαλεστούν τις αρχέγονες 

θεότητες των Μάγιας…  

Η Κεντρική Αμερική έχει πολλά να δείξει και να διδάξει στον επισκέπτη για την προσαρμογή και τη 

συμβίωση των λαών, τις ακρότητες του παρελθόντος αλλά και την ελπίδα για τη συνέχεια.  

Με το πρόγραμμα αυτό εξερευνούμε τόπους μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και εκπληκτικής 

φυσικής ομορφιάς. Παράλληλα γινόμαστε μάρτυρες της εκπληκτικής τελετής του Καθολικού Πάσχα 

στη Γουατεμάλα. 

Σας καλούμε στα μονοπάτια ιεραποστόλων και εξερευνητών, να γνωρίσουμε μαζί την κληρονομιά των 

Μάγιας, μέσα από πόλεις και χωριά που διατήρησαν το «μικρόκοσμό» τους και μας προσφέρουν 

απλόχερα ιδιαίτερες εικόνες και αισθήματα…  

 

Αναχώρηση: 07/04/2017 
16 ημέρες 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣE 

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ - ΟΝΔΟΥΡΑ  

 
Το διασημότερο Πάσχα στον πλανήτη, σε ένα μοναδικό ταξίδι!!! 

4 διανυκτερεύσεις στην Αντίγκουα, όπου γίνονται οι τελετές του Πάσχα 
 

Διαμονή στο πολυτελές Camino Real στην Αντίγκουα 



 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
 

 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυνατά σημεία του προγράμματος 
 

Ένα μοναδικό ταξίδι, μια έξυπνη και πρωτοποριακή διαδρομή! 

Ένα σπάνιο πρόγραμμα που μαζί με τις θαυμαστές τελετές του Πάσχα στη Γουατεμάλα 

συνδυάζει την οδική διάσχιση της χώρας μέσα από τη Ζούγκλα του Πετέν και το Κοπάν της 

Ονδούρας.  

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

 4 διανυκτερεύσεις στην Αντίγκουα, εκεί όπου πραγματοποιούνται όλες οι θαυμαστές τελετές του 

Πάσχα, εκεί όπου χτυπά η καρδιά όλων των μαγευτικών εκδηλώσεων που έχουν χαρακτηρίσει το Καθολικό 

Πάσχα στη Γουατεμάλα ως το πιο εντυπωσιακό Πάσχα στον πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό ζούμε από 

κοντά τη μαγική ατμόσφαιρα των εορτασμών, έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα πανέμορφα στενά της 

αποικιακής πόλης και να βιώσουμε το μοναδικό της χρώμα.  

 Επίσκεψη στο Σαντιάγκο ντε Ατιτλάν της Γουατεμάλας! Ένα συνονθύλευμα θρησκευτικών και 

παγανιστικών τελετουργιών που θα στοιχειώσουν τις ταξιδιωτικές σας  αναμνήσεις. 

 Οδική διάσχιση της Γουατεμάλας μέσα από τη Ζούγκλα του Πετέν.  

 Διαμονή στο Λίβινγκστον, το μοναδικό κομμάτι της Γουατεμάλας που βρέχει η Καραϊβική, όπου οι 

μελανόχρωμοι Γουατεμαλέζοι κάτοικοί του, οι Γκαριφούνα, έχουν αναπτύξει έναν ενδιαφέροντα πολιτισμό. 

 Τον εξαίρετο αρχαιολογικό χώρο των Μάγιας στο Κοπάν της Ονδούρας.  

 Η επιλογή των ξενοδοχείων για την κάθε πόλη έχει γίνει ύστερα από τη μεγάλη μας εμπειρία στην 

περιοχή και είναι σίγουρο ότι θα σας ικανοποιήσουν πλήρως. Βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο, έχουν 

τοπικό χρώμα και κάνουν τη διαμονή σας απολαυστική.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Το ταξίδι συνοδεύει ειδικός αρχηγός με τεράστια πείρα στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός Versus Travel στα Ελληνικά.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF 1033 07/04/2017 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ     06:05 08:35 

AF 178 07/04/2017 ΠΑΡΙΣΙ – ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ 11:10 16:00 

AF 651 21/04/2017 ΚΑΝΚΟΥΝ  - ΠΑΡΙΣΙ     18:20 11:00 

AF 1832 22/04/2017 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 12:15 16:25 

 

 Επισκεφτείτε τις τεράστιες πυραμίδες του σημαντικότερου ιερού χώρου των 
προκολομβιανών πολιτισμών, του Τεοτιχουακάν. 

 Εξερευνήστε μέσα στη ζούγκλα με την οργιώδη βλάστηση τους μαγευτικούς 
αρχαιολογικούς χώρους του Παλένκε και του Τσιτσέν Ιτζά. 

 Περιηγηθείτε στο αποικιακό κόσμημα της πολιτείας Γιουκατάν -τη Μέριντα- 
και χαρείτε τη νυχτερινή της ατμόσφαιρα. 

 Περπατήστε στον Αρχαιολογικό Χώρο του Τικάλ, που είναι κυριολεκτικά 
κρυμμένος από πυκνή ζούγκλα. 

 Μπείτε στα άδυτα της Γουατεμάλας και φτάστε στο Λίβινγκστον, με τους 
μελανόχρωμους Γουατεμαλέζους. 

 Ανακαλύψτε τον Αρχαιολογικό Χώρο του Κοπάν στην Ονδούρα. 

 Νιώστε τον αέρα άλλων εποχών στη σαγηνευτική Αντίγκουα. 

 Πλεύστε στην πανέμορφη Λίμνη Ατιτλάν. 
 

 

 
 

Ένας «δυνατός» συνδυασμός του Μεξικού και της Γουατεμάλας, στον οποίο το Versus Travel 

προσθέτει την Ονδούρα και το πανέμορφο κομμάτι της Γουατεμάλας από την Πόλη της 

Γουατεμάλας στο Φλόρες. Στα ταξίδια μας στον κόσμο αναζητούμε σημεία αυθεντικά, 

αναζητούμε το πρωτόγονο που χάνεται. Όπου το βρίσκουμε το περιλαμβάνουμε στα 

προγράμματά μας. Ένα από αυτά είναι η Ζούγκλα του Πετέν στη Γουατεμάλα και το αυθεντικό 

Λίβινγκστον, η χώρα των Γκαριφούνα, το μοναδικό κομμάτι της Γουατεμάλας που βρέχεται από 

την Καραϊβική. Ένα αξεπέραστο πρόγραμμα που ιχνηλατεί τους δρόμους των Μάγιας και τις 

πόλεις-κράτη αυτού του μεγαλειώδους πολιτισμού που ανέπτυξαν στη Μεσοαμερική, αλλά και 

πόλεις-αποικιακά στολίδια, όπως η Αντίγκουα ή λίμνες που παρακολουθούν αιώνια ηφαίστεια. 

Άλλο ένα πρόγραμμα με την ταυτότητα του Versus Travel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα ταξίδι που μας οδηγεί σε θρυλικούς αρχαιολογικούς χώρους, σε 

πανέμορφες αποικιακές πόλεις, σε τόπους με μαγευτική φύση. Ένα οδοιπορικό, 

ένα βύθισμα στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην ομορφιά της φύσης της 

Γουατεμάλας και της Ονδούρας. 

Με αφετηρία το Μέξικο Σίτι, την πρωτεύουσα του Μεξικού, μεταβαίνουμε στη 

Λίμνη Ατιτλάν, μία από τις πιο όμορφες λίμνες του κόσμου. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε την Αντίγκουα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 

τις μοναδικές τελετές του Καθολικού Πάσχα. Αφού επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό 

αρχαιολογικό χώρο των Μάγιας στο Κοπάν της Ονδούρας, μεταβαίνουμε στο 

Λίβινγκστον, το μοναδικό κομμάτι της Γουατεμάλας στην Καραϊβική με τα 

πολύχρωμα σπιτάκια και τους μελανόχρωμους κατοίκους - απόγονους 

Αφρικανών σκλάβων και Ινδιάνων Μάγιας, καθώς και το πανέμορφο Ρίο 

Ντούλτσε στη Ζούγκλα του Πετέν. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με την οδική διάσχιση 

της Γουατεμάλας προς τον αρχαιολογικό χώρο των Μάγιας, το Τικάλ, έναν από 

τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους στον πλανήτη, με πυραμίδες 

που ξετρυπώνουν μέσα από τη ζούγκλα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Καθολικό Πάσχα στη Γουατεμάλα 

 

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 

Εβδομάδας η Αντίγκουα της 

Γουατεμάλας φιλοξενεί την πιο 

όμορφη θρησκευτική γιορτή σε 

ολόκληρη την Αμερική, με 

τελετές που αναπαριστούν τη 

Σταύρωση και την Ανάσταση 

του Χριστού. Όλο αυτό το 

διάστημα οι δρόμοι της 

Αντίγκουα είναι πλημμυρισμένοι 

από πλήθος πιστών που με 

ευλάβεια παρακολουθούν τις 

λιτανείες. Τα καλντερίμια της 

πόλης στρώνονται με χαλιά 

από πολύχρωμα λουλούδια. 

Μεγαλειώδεις πομπές με  

συνοδεία μουσικής περνούν 

από τους δρόμους της πόλης 

βαδίζοντας πάνω στα χαλιά 

αυτά. Άνδρες, ντυμένοι στα μοβ 

μεταφέρουν επάνω σε βάθρα 

(«άντας») αγάλματα του 

Εσταυρωμένου και ακολουθούν 

μαυροντυμένες γυναίκες, οι 

οποίες μεταφέρουν σε βάθρο 

την Παναγία.  Τα χαλιά από 

λουλούδια είναι πραγματικά 

έργα τέχνης και έχει χρειαστεί 

πολύς χρόνος για να 

κατασκευαστούν. 

Η επίσκεψη στην Αντίγκουα 

κατά την περίοδο του Πάσχα 

αποτελεί μια μοναδική εμπειρία 

ζωής!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η λατρεία του Μαξιμόν 
 
Ο Μαξιμόν (Maximon) είναι μια λαϊκή θεότητα που λατρεύεται 

στα υψίπεδα της Δυτικής Γουατεμάλας.  

Η λατρεία του αντικατοπτρίζει το φαινόμενο του θρησκευτικού 

συγκρητισμού, της διήθησης δηλαδή στοιχείων μιας θρησκείας 

σε μια άλλη - και στη δεδομένη περίπτωση της θρησκείας των 

Μάγιας και του Χριστιανικού Καθολικισμού. Ο Μαξιμόν είναι 

διασταύρωση του Αγίου Συμεών και του Μαάμ, Θεού της προ-

αποικιακής θρησκείας, αλλά και τιμητικού τίτλου των Μάγιας.  

Ο Μαξιμόν δεν αναγνωρίζεται από την Καθολική Εκκλησία, το 

γεγονός όμως αυτό ελάχιστα εμποδίζει τους αυτόχθονες να 

συνδιαλέγονται με το ξύλινο άγαλμα που έχουν κατασκευάσει 

και πολυτελώς ενδύσει με δυτικά ρούχα, συμπεριλαμβανομένης 

γραβάτας και καπέλου. Ο κομψός μυστακοφόρος κύριος με το  

κοστούμι και το σομπρέρο είναι πάντα 

αναγνωρίσιμος, γιατί μονίμως «καπνίζει» ένα 

τσιγάρο ή ένα μεγάλο πούρο και οι χώροι 

λατρείας του είναι γεμάτοι με αναμμένα κεριά, 

μπουκάλια αλκοολούχων ποτών και άλλες 

προσφορές από τους πιστούς. Το άγαλμα του 

θεού φυλάσσεται από μια ομάδα ανδρών που 

αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη στέγασή του. 

Ο Μαξιμόν είναι… δημοκρατικών απόψεων, 

καθώς δεν διαθέτει σταθερό κατάλυμα, αλλά 

φιλοξενείται σε διαφορετική ιδιωτική κατοικία 

κάθε χρόνο, ώστε όλες οι ενδιαφερόμενες 

οικογένειες να επωφεληθούν των προσφορών. Μια που ο Μαξιμόν αποτελεί απομεινάρι μιας παλιάς 

πίστης αλλά και φιγούρα που λατρεύεται από πολλούς καθολικούς, οι βωμοί του είναι γεμάτοι με όλα τα 

είδη αντικρουόμενων εικόνων, όπως εικόνες της Παναγίας, αλλά και ταριχευμένων ζώων που κρέμονται 

από το χαμηλό ταβάνι. Κάποιοι ιθαγενείς μάλιστα πιστεύουν ότι μέσα στο ξύλινο ομοίωμα του Μαξιμόν 

φυλάσσεται το άγαλμα ενός θεού Ινδιάνου, κρατώντας έτσι τη γηγενή καρδιά κάτω από την ιβηρική 

επιδερμίδα των μιγάδων. 

Στο Σαντιάγκο ντε Ατιτλάν τα ρούχα του αγάλματος του Μαξιμόν πλένονται μία εβδομάδα πριν από  το 

Πάσχα και το νερό αυτό διανέμεται ως αγίασμα σε τοπικά καταστήματα, καθώς πιστεύεται ότι όταν 

σκορπιστεί γύρω από το κατώφλι της πόρτας τους θα δελεάσει πελάτες να μπουν και να αγοράσουν κάτι.   

 

 

 

 

 



 

Θα μπούμε στα άδυτα της Γουατεμάλας -κάτι που 

δεν περιλαμβάνεται συνήθως στα προγράμματα 

των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων- και θα 

διασχίσουμε κυριολεκτικά τη χώρα, για να δούμε 

όμορφα τοπία και ζούγκλες που οι Έλληνες 

ταξιδιώτες δεν έχουν εύκολα την ευκαιρία να 

απολαύσουν!  

Το Λίβινγκστον κατοικείται από μελανόχρωμους 

Γουατεμαλέζους που μιλούν Ισπανικά  ή Μουσικά 

Αγγλικά, μένουν σε ξύλινα σπιτάκια που είναι 

βαμμένα με έντονα χρώματα και ζουν από την 

αλιεία. Οι κάτοικοι της περιοχής, γνωστοί ως 

Γκαριφούνα, είναι Αφρικανοί, που οι πρόγονοί 

τους είχαν έρθει εδώ σαν σκλάβοι. Έτσι, 

αναμεμιγμένοι με τους Ινδιάνους της Καραϊβικής 

και με τους Μάγιας έχουν αναπτύξει έναν 

ενδιαφέροντα πολιτισμό. 

 

 

 

 

 

   

ΜΟΝΟ ΣΤΟ VERSUS 

Στα ταξίδια μας στον κόσμο αναζητούμε 

σημεία αυθεντικά, αναζητούμε το 

πρωτόγονο που χάνεται. 

Όπου το βρίσκουμε το περιλαμβάνουμε 

στα προγράμματά μας. 

Ένα από αυτά είναι η Ζούγκλα του Πετέν 

στη Γουατεμάλα και το αυθεντικό 

Λίβινγκστον, το μοναδικό κομμάτι της 
χώρας που βρέχεται από την Καραϊβική. 



Camino Real στην Αντίγκουα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ξενοδοχείο Camino Real Antigua βρίσκεται στην αποικιακή πόλη της Αντίγκουα της 

Γουατεμάλας, ένα από τα Κέντρα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO εξαιτίας της 

πλούσιας ιστορίας της, του πολιτισμού και της παράδοσής της. Αυτή η θρυλική αποικιακή πόλη 

βρίσκεται μόλις 45 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας και προσφέρει το ιδανικό 

σκηνικό για ένα μοναδικό ταξίδι. 

Το Ξενοδοχείο Camino Real Antigua είναι μέρος του Camino Real Corporation στη Γουατεμάλα. 

Διατηρεί μια αυστηρή αρχιτεκτονική γραμμή αποικιακού στιλ, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

διακοσμητικές λεπτομέρειες. Διαθέτει επαγγελματικό, φιλικό προσωπικό που παρέχει άριστη 

εξυπηρέτηση. Το κομψό, ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον σας εγγυάται μια αξέχαστη διαμονή. Η 

ατμόσφαιρα είναι ιδανική για να ζήσετε το ταξίδι των ονείρων σας. 

Κάντε την παραμονή σας στην Αντίγκουα μια αξέχαστη εμπειρία. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του 

Μεξικού, το Μέξικο Σίτι (Mexico City, Πόλη του 

Μεξικού). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται κοντά στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Ρεφόρμα. Ο 

αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός των Αψβούργων 

σχεδίασε τη λεωφόρο για να ενώσει  το κάστρο του 

στο λόφο Chapultepec με την παλαιά πόλη. 

Πλήθος αγαλμάτων διακοσμούν τη λεωφόρο, 

μάρτυρες της ιστορίας του Μεξικού. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  

(ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)  

H Πόλη του Μεξικού είναι μια από τις μεγαλύτερες 

πόλεις του κόσμου. Υπήρξε, πριν από τον ερχομό 

των Ισπανών Κατακτητών (Conquistadores), η έδρα 

των Αζτέκων, αργότερα η πρωτεύουσα των 

αποικιοκρατών και σήμερα το ζωντανό σύγχρονο 

πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό 

κέντρο της χώρας. Η ημέρα μας σήμερα θα 

αφιερωθεί στη γνωριμία μας με τη μεξικανική 

πρωτεύουσα. Η περιήγησή μας ξεκινάει από την 

αποικιακή καρδιά της πόλης, την Πλατεία Zocalo, 

την κεντρική πλατεία της πόλης και μια από τις τρεις 

μεγαλύτερες πλατείες στον κόσμο, που ήταν το 

τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των 

Αζτέκων, της Τενοτστιτλάν και του Μεγάλου Ναού 

τους, που καταστράφηκε από τους Ισπανούς το 

1524. Την πλατεία περιβάλλουν μοναδικά μνημεία, 

χαρακτηριστικά κτίσματα των πολιτισμών που 

σημάδευσαν με τη παρουσία τους την ιστορία του 

τόπου. Θα δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, 

έξοχο δείγμα της αποικιακής αρχιτεκτονικής 

γνωστής ως Churrigueresque, και το Προεδρικό 

Μέγαρο (Παλάσιο Νασιονάλ), που κρύβει στην 

εσωτερική του αυλή αριστουργήματα του 

μεγαλύτερου εκπροσώπου της μεξικάνικης 

τοιχογραφίας, του Ντιέγκο Ριβέρα (συντρόφου της 

Φρίντα Κάλο). Εικονογραφημένα παρελαύνουν 

μπροστά μας οι ήρωες της μεξικάνικης ιστορίας και 

οι σημαντικότερες στιγμές της. Στη συνέχεια θα 

μεταβούμε στο Πάρκο Τσαπούλτεπεκ 

(Chapultepec), όπου μας περιμένει μια 

ανεπανάληπτη εμπειρία. Η επίσκεψή μας στο Εθνικό 

Ανθρωπολογικό Μουσείο θα μας κάνει να 

αισθανθούμε σαν άλλος Indiana Jones, αφού με 

την είσοδό μας στις διάφορες αίθουσες, θα 

έρθουμε σε επαφή με τα σημαντικότερα ευρήματα 

των πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών 

που άκμασαν σε όλη την έκταση της χώρας και που είναι γνωστοί ως Μεσοαμερικανικοί. Οι μέρες των 

Αζτέκων, των Μάγιας, των Ζαποτέκας, των Ολμέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων επανέρχονται 

μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα, που είναι ανώτερα κάθε περιγραφής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

 



 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ, ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ) 

Πρωινή αναχώρηση για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, όπου μας περιμένουν δύο ιδιαίτερες επισκέψεις. 

Αρχικά επισκεπτόμαστε την περίφημη Παναγία της Γουαδελούπης, το σημαντικότερο προσκύνημα των 

απανταχού Λατινοαμερικάνων. Από εδώ, με αφορμή την εμφάνιση της Παναγίας σε έναν ιθαγενή, 

ξεκίνησε η βαθιά πίστη τους στην Παναγία και η εναπόθεση όλων των προσδοκιών τους σε αυτήν. 

Έκδηλη η θρησκευτική ευλάβεια των πιστών καθώς εισέρχονται στις παλιές εκκλησίες της περιοχής, αλλά 

και στον εξαιρετικά σύγχρονο ναό. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο των 

προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν, τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν οι θεοί και που με τη 

σειρά τους δημιούργησαν τον κόσμο. Οι τεράστιες πυραμίδες αφιερωμένες στον Ήλιο και στη Σελήνη, η 

Λεωφόρος των Νεκρών, τα ανάκτορα, ο Ναός του Κετσαλκοάτλ, απλώς μας καθηλώνουν. Κάθε 

περιγραφή φαντάζει φτωχή μπροστά στο μεγαλείο του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ - ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΑΤΙΤΛΑΝ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 

Ταπατσούλα, μια πόλη στα σύνορα του Μεξικού με 

τη Γουατεμάλα. Φτάνοντας θα αναχωρήσουμε 

οδικώς για μία πανέμορφη διαδρομή με προορισμό 

τη Λίμνη Ατιτλάν, που θεωρείται η ομορφότερη της 

Γης. Με επιφάνεια 130 τετρ. χλ. και μέγιστο βάθος 

600 μέτρων είναι η βαθύτερη λίμνη της 

Μεσοαμερικής. Δημιουργήθηκε πριν από 84.000 

χρόνια από την έκρηξη των τριών ηφαιστείων, 

Ατιτλάν (Atitlan), Σαν Πέδρο (San Pedro) και Τολιμάν 

(Toliman), που βρίσκονται στη νότια όχθη της. Η 

έκρηξη αυτή ήταν κοσμογονικού μεγέθους, αφού 

εναπόθεσε τέφρα σε έκταση 6.000.000 τετρ. χλμ., 

από τη Φλόριδα των ΗΠΑ έως το Εκουαδόρ. Η 

ηφαιστειακή της καταγωγή, της προσδίδει εξαιρετική 

χρωματική ποικιλία και ομορφιά, πράγμα που είχαν 

διαπιστώσει οι Μάγιας, οι αρχικοί κάτοικοι, καθώς 

το όνομά της σημαίνει «όπου το ουράνιο τόξο 

χρωματίζεται». Η γαλήνια ατμόσφαιρα που προκαλεί το άγρυπνο βλέμμα των ηφαιστείων που την 

περιβάλουν, γοητεύει και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Οι παρόχθιοι πληθυσμοί αναγάγονται σε 



τρεις κυρίως φυλές των Μάγιας, τους Κακτσικέλ (Cakchiquel), τους Κιτσέ (Quiché) και τους Τζουτουχίλ 

(Tzu’tujil). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΤΙΤΛΑΝ - ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΑΤΙΤΛΑΝ - ΤΣΙΤΣΙΚΑΣΤΕΝΑΝΓΚΟ - ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ  

Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε σε πλοιάρια, 

προκειμένου να διασχίσουμε τη λίμνη, να 

απολαύσουμε το εκπληκτικό περιβάλλον της και να 

επισκεφτούμε το μεγαλύτερο, πολυπληθέστερο και 

εντυπωσιακότερο από τα 13 χωριά που την 

περιστοιχίζουν, το Σαντιάγκο ντε Ατιτλάν (Santiago 

Atitlan), που βρίσκεται στη νότια όχθη της. Οι 

Ινδιάνοι κάτοικοι με τις χαρακτηριστικές τους στολές 

συνθέτουν μία αυθεντική εικόνα που σπάνια 

συναντάμε στις μέρες μας. Εκτός της 

αναμφισβήτητης γραφικότητάς του, το χωριό αυτό 

είναι διάσημο και για τη λατρεία του Μαξιμόν 

(Maximon), μιας θεότητας που αντικατοπτρίζει το 

φαινόμενο του θρησκευτικού συγκρητισμού, της 

διήθησης δηλαδή στοιχείων μιας θρησκείας σε μια 

άλλη - και στη δεδομένη περίπτωση της θρησκείας 

των Μάγιας και του Χριστιανικού Καθολικισμού. 

Ακολουθεί η επίσκεψη της αποικιακής εκκλησίας και 

χρόνος ελεύθερος για να αγοράσουμε 

παραδοσιακά χειροτεχνήματα και άλλα είδη λαϊκής 

τέχνης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

ινδιάνικο ορεινό χωριό Τσιτσικαστενάνγκο με την 

πανέμορφη εκκλησία του Σαν Τόμας. Η εκκλησία 

που κατασκευάστηκε το 1540 και είναι μία από τις 

πιο εντυπωσιακές της Γουατεμάλας - ένας χώρος 

ιερός, όπου οι παραδοσιακές θρησκευτικές 

τελετουργίες των Μάγιας συναντούν με ένα 

μοναδικό τρόπο τον Καθολικισμό. Συνεχίζουμε για 

την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας και την πιο 

όμορφη πόλη της, την Αντίγκουα, η οποία 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Τα σχεδόν 

ανέγγιχτα από το χρόνο κτίρια δημιουργούν ένα 

υπαίθριο μουσείο αρμονικής συνάντησης του 

μπαρόκ με το ισπανικό mudehar -;eνας 

αρχιτεκτονικός ρυθμός εισηγμένος από την Ισπανία, όπου αραβικά στοιχεία δένονται με τη ρομανική, τη 

γοτθική και την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική- και όλα αυτά περιβεβλημένα με τη χρωματική έκρηξη του 

ιθαγενούς στοιχείου. Διανυκτέρευση στην Αντίγκουα. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε το παλαιό μοναστήρι των 

Δομινικανών, στο οποίο στεγάζονται δύο αξιόλογα μουσεία. Στη συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, 

το Πανεπιστήμιο του Σαν Κάρλος, τη Βασιλική Πλατεία, καθώς και χώρους όπου οι ντόπιοι υφαίνουν τα 

ξακουστά τους υφαντά. Νιώθετε γύρω σας τον αέρα άλλων εποχών και το χαμένο ρομαντισμό, που 

δυστυχώς σε ελάχιστα πλέον μέρη του κόσμου συναντά κανείς. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7η -8η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ (ΤΕΛΕΤΕΣ ΠΑΣΧΑ) 

Η ημέρα μας σήμερα κυριαρχείται από τις τελετές του Πάσχα, τις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε. Η πόλη έχει μεταμορφωθεί σε έναν απέραντο κήπο με τα τεράστια χαλιά από 

λουλούδια, πάνω από τα οποία θα περάσει ο Εσταυρωμένος. Πρόκειται για το πιο διάσημο Πάσχα στον 

κόσμο, γι’ αυτό και χιλιάδες τουρίστες από όλη τη Γη συρρέουν εδώ. Οι τελετές που θα 

παρακολουθήσουμε είναι μια μοναδική εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μας. 

Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός χριστιανικών και παγανιστικών δοξασιών, που δημιουργεί μια 

πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα. Οι γυναίκες στρώνουν σχολαστικά τους δρόμους με λουλούδια 

φτιάχνοντας μοναδικά χαλιά, πάνω από τα οποία θα περάσει ο Εσταυρωμένος. Σημειώστε ότι παρόλο 

που η Γουατεμάλα έχει ζεστό κλίμα, καλό είναι για αυτές τις ώρες να έχετε κάποιο μπουφάν ή γενικά ένα 

πιο ζεστό ρούχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ - ΚΟΠΑΝ  (ΟΝΔΟΥΡΑ)  

Πρωινή οδική αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό Χώρο 

του Κοπάν στην Ονδούρα. Η διαδρομή μας γίνεται 

μέσα από μια περιοχή της Γουατεμάλας με οργιώδη 

βλάστηση. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι χτισμένος στις 

όχθες του ποταμού Κοπάν. Ήταν η νοτιότερη πόλη των 

Μάγιας από τον 9ο αιώνα και χαρακτηριστική του 

πολιτισμού τους. Αξέχαστη θα μας μείνει η Ακρόπολη 

με τις πυραμίδες, η κεντρική πλατεία, οι ναοί και οι 

κατοικίες τους. Διανυκτέρευση στο Κοπάν. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΠΑΝ - ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ  

Μια εκπληκτική εμπειρία θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. 

Θα μπούμε στα άδυτα της Γουατεμάλας -κάτι που δεν 

περιλαμβάνεται συνήθως στα προγράμματα των 

ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων- και θα διασχίσουμε 

κυριολεκτικά τη Γουατεμάλα, για να δούμε όμορφα τοπία 

και ζούγκλες που οι Έλληνες ταξιδιώτες δεν έχουν εύκολα 

την ευκαιρία να απολαύσουν! Σήμερα θα φτάσουμε στην 

περιοχή του Λίβινγκστον. Το Λίβινγκστον κατοικείται από 

μελανόχρωμους Γουατεμαλέζους που μιλούν Ισπανικά ή 

Μουσικά Αγγλικά, μένουν σε ξύλινα σπιτάκια που είναι 

βαμμένα σε έντονα χρώματα και ζουν από την αλιεία. Οι 

κάτοικοι της περιοχής, γνωστοί ως Γκαριφούνα, είναι 

Αφρικανοί, που οι πρόγονοί τους είχαν έρθει εδώ ως 

σκλάβοι. Έτσι, αναμεμιγμένοι με τους Ινδιάνους της 

Καραϊβικής και με τους Μάγιας, έχουν αναπτύξει έναν 

ενδιαφέροντα πολιτισμό! Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  



 

1

1

η

 

Η

ΜΕΡΑ: ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΡΙΟ ΝΤΟΥΛΤΣΕ - ΦΛΟΡΕΣ (ΤΙΚΑΛ)  

Αναχωρούμε σήμερα για το Ρίο Ντούλτσε, που βρίσκεται στη Λίμνη Ιζαμπάν και συνεχίζουμε για τη 

γραφική πόλη Φλόρες με την πανέμορφη Λίμνη Πετέν να την αγκαλιάζει νωχελικά. Στη συνέχεια θα 

μεταφερθούμε, μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής στο Τικάλ, που είναι ένας από τους 

σημαντικότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς του κόσμου, παλιά πρωτεύουσα των Μάγιας. Η μαγεία 

δεν τελειώνει ποτέ σε ένα τέτοιο ταξίδι! Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην περιοχή αυτή δύο 

πράγματα θα μας συγκλονίσουν. Πρώτον, ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι κυριολεκτικά κρυμμένος 

από μια πολύ πυκνή ζούγκλα, όμοια της οποίας δύσκολα συναντάμε. Περπατάμε αρκετή ώρα μέσα σ΄ 

αυτήν μέχρι να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία του αρχαιολογικού χώρου. Δεύτερον, η εικόνα των 

πυραμίδων έτσι όπως είναι διατεταγμένες. Στη διαδρομή προς την κεντρική πλατεία βρίσκονται πολλά 

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που οι Γουατεμαλέζοι και κυρίως η UNESCO 

προφυλάσσουν και συντηρούν πολύ σχολαστικά. Είναι τόσο έντονη και εντυπωσιακή η ημέρα μας στη 

ζούγκλα, που θα μας μείνει για πολλά χρόνια χαραγμένη στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που 

να μην τον έχει συνεπάρει ο αρχαιολογικός αυτός χώρος. Ακόμα και όσοι επιμένουν ότι δεν τους 

ενδιαφέρουν οι αρχαιολογικοί χώροι, η όλη περιοχή θα τους παρασύρει και σίγουρα θα αλλάξουν την 

άποψή τους αυτή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ένα από τα καλύτερα της περιοχής, στις όχθες της 

Λίμνης Πετέν. 

12η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΟΡΕΣ - ΚΟΡΟΖΑΛ  - 

ΠΑΛΕΝΚΕ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε με 

προορισμό το Παλένκε (αφού διασχίσουμε 

την παραθαλάσσια πόλη Κοροζάλ), έναν 

από τους κυριότερους αρχαιολογικούς 

χώρους της Πολιτείας Τσιάπας, υπόδειγμα 

της αρχιτεκτονικής των Μάγιας στο Μεξικό. 

Πρόκειται για ένα μαγευτικό χώρο, που με 

την ομορφιά του, το μυστικισμό του και την 

ιδιαίτερή του ενέργεια, μας μεταφέρει σε ένα 

μακρινό παρελθόν. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΝΚΕ - ΜΕΡΙΝΤΑ 

Σήμερα αναχωρούμε οδικώς για Βίλα 

Χερμόζα από όπου θα πάρουμε πτήση για το αποικιακό κόσμημα της πολιτείας, τη Μέριντα, μια 

ζωντανή και πολύ ελκυστική πόλη. Πανέμορφα κτίρια της αριστοκρατίας των αποίκων, αγορές με είδη 

λαϊκής τέχνης που ξελογιάζουν με την ιδιαιτερότητά τους και τη φαντασία τους, μας παρασύρουν και 



μας καλούν να χαρούμε τη νυχτερινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΡΙΝΤΑ - ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ - ΚΑΝΚΟΥΝ  

Η ημέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο Τσιτσέν 

Ιτζά, έναν από τους πλουσιότερους και 

σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον 

κόσμο, μητρόπολη των Μάγιας στην κλασική και 

μετακλασική περίοδο της ακμής τους. Αμέτρητοι 

ναοί χωμένοι μέσα στη ζούγκλα, το κυκλικό 

αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο γήπεδο του 

παιχνιδιού της μπάλας, οι χώροι των 

ανθρωποθυσιών και φυσικά η επιβλητική 

βαθμιδωτή πυραμίδα - Ναός του Κουκουλκάν, 

μαρτυρούν το μεγαλείο της έξοχης αυτής πόλης. 

Έχοντας μυηθεί για τα καλά στα μυστικά του 

πολιτισμού των Μάγιας, αναχωρούμε για ένα από 

τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα του κόσμου, 

το κοσμοπολίτικο Κανκούν. Η τουριστική του ζώνη 

είναι μια στενή λωρίδα γης αρκετών χιλιομέτρων, 

που βρέχεται από τη μια πλευρά της από τη λιμνοθάλασσα και από την άλλη από τα σμαραγδένια νερά 

της Καραϊβικής. Εξαιρετικό σκηνικό για ώρες χαλαρής περιπλάνησης. Χρόνος στη διάθεση μας για να 

απολαύσουμε ξέγνοιαστες στιγμές σε ένα γνήσια κοσμοπολίτικο περιβάλλον στη Ριβιέρα των Μάγιας. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΚΟΥΝ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πρωινό ελεύθερο για να χαρείτε την πόλη. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα 

επιβιβαστούμε στην πτήση της επιστροφής, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

16η 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*, 5*. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά.  

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα.  

 Τοπικός ξεναγός.  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός.  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά Versus Travel. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, 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 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων στο Κοπάν, οι πρώτες κρατήσεις (με 

σειρά προτεραιότητας) θα διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο Marina Copan και 

οι υπόλοιπες σε άλλο ξενοδοχείο 

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. 

3650 € 
3700 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

3900 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ημέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου:   + 910 € 

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. 



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: 850€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 κ.λπ.). 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. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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. Διευκρινίζουμε 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 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. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ 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 Δεκέμβριο 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. 

 

 Διερεύνηση προορισμών  

Δεν 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. Δημιουργούμε 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!!! 


