
 

    Αναχωρήσεις : 11/4, 16/5 ,6, 20/6, 4,18/7                                          15 ημέρες 

Ντοκυμαντέρ στη Μαδαγασκάρη 
Η Λεωφόρος των Μπαομπάμπ 

Η Μαδαγασκάρη μοιάζει να είναι πλασμένη από υλικό που φτιάχνονται  
τα όνειρα του ταξιδευτή.  

 

Ένα ντοκιμαντέρ σε ένα ανθρωπολογικό εργαστήρι και σε ένα σπάνιο 
απομονωμένο καταφύγιο της φύσης. 

 

 



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. 

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 

Ένα νέο είδος ταξιδιού εγκαινιάζει το πρόγραμμα αυτό.  
Ταξιδιωτική εμπειρία και δημοσιογραφικό ρεπορτάζ μαζί! 

 

Πρωτότυπο ταξίδι, συναρπαστικό σε όλη τη διάρκειά του, με εξερευνητικό χαρακτήρα που θα χαρίσει 
αξέχαστες εμπειρίες στους ταξιδιώτες του, δίνοντας έμφαση στο φυσιολατρικό και λαογραφικό 
στοιχείο της Μαδαγασκάρης, με πολύ καλές -για τα δεδομένα της περιοχής πάντα- προδιαγραφές. Το 
μεγάλο ατού του δύσκολου σχεδιασμού του είναι η σωστή αναλογία φυλών, φύσης και εθνικών 
πάρκων. 
 

Γιατί επιλέγουμε τη Μαδαγασκάρη 
Η απομακρυσμένη και δύσκολα προσπελάσιμη Μαδαγασκάρη δεν επιλέχθηκε άσκοπα.  
Η Μαδαγασκάρη είναι νησί απομονωμένο, αποσπασμένο από την ανατολική ακτή της Αφρικής πριν 
από εκατομμύρια χρόνια. Η απομόνωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα πολλά ενδημικά είδη πανίδας και 
χλωρίδας να ζουν και να αναπτύσσονται μονάχα εδώ. Επιπλέον, οι φυλές που ζουν στο νησί αυτό, 
περί των 20 στον αριθμό, είναι αφρικανικής λόγω εγγύτητας και ασιατικής, λόγω αρχαίου αποικισμού 
από Ινδονήσιους, προέλευσης. Αποτέλεσμα, ένας τεράστιος πλούτος εθίμων και ηθών.  
Θέλετε τίποτε περισσότερο για να επιλέξετε αυτό το ταξίδι; 
 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

� Τη Λεωφόρο των Μπαομπάμπ. 
� Τα πνιγμένα στην οργιώδη βλάστηση κανάλια του Πανγκαλάνες. 
� Το Εθνικό Πάρκο Ίσαλο με τους παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς. 
� Το ασύλληπτης ομορφιάς δάσος βροχής Περινέ με τους λεμούριους, τα ζώα - σύμβολα της 
Μαδαγασκάρης. 
� Το Πάρκο Άντζα με τους λεμούριους με «τα μαύρα δαχτυλίδια στην ουρά». 
� Τη Φάρμα Περέιρας, με τα πιο σπάνια είδη χαμαιλεόντων της χώρας, καθώς και άλλα ενδημικά 
είδη ερπετών και ζώων. 
� Την αποικιακή πόλη Αντσιράμπε με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα ποδήλατα. 
� Την Αμποσίτρα με τα περίφημα ξυλόγλυπτα. 
� Επίσκεψη σε τοπική μονάδα κατασκευής χειροποίητου χαρτιού Antaimoro. 

 

• Οχήματα στη Μαδαγασκάρη: 
Μέχρι και 16 άτομα: Μεταφορά με ένα πούλμαν, από 17- 21 άτομα: Μεταφορά με ένα πούλμαν 
και 1 μίνι βαν, από 22 άτομα και πάνω: Μεταφορά με 2 πούλμαν. 
Παρόλο που οι υποδομές της χώρας είναι πολύ χαμηλές, διαθέτουμε πολύ καλά και δοκιμασμένα 
οχήματα για το επίπεδο της χώρας. 

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



 

 
 

Πρόκειται για το πλουσιότερο ταξίδι στη Μαδαγασκάρη. Πρωτότυπο, συναρπαστικό σε όλη τη 

διάρκειά του, με εξερευνητικό χαρακτήρα που θα χαρίσει αξέχαστες εμπειρίες στους ταξιδιώτες, 

δίνοντας έμφαση στο φυσιολατρικό και λαογραφικό στοιχείο της χώρας, με πολύ καλές -για τα 

δεδομένα της περιοχής πάντα- προδιαγραφές. Αναζητούμε τελείως ανεξερεύνητες πλευρές της 

Μαδαγασκάρης και οδηγούμαστε στις δυτικές ακτές της, για να συναντήσουμε το τοπίο που αποτελεί 

το σήμα - κατατεθέν και την πιο διάσημη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί η Μαδαγασκάρη, τη 

Λεωφόρο των Μπαομπάμπ (για πρώτη φορά στην Ελλάδα). Από την πρωτεύουσα Τάνα, φτάνουμε 

στις ΝΔ ακτές της Μαδαγασκάρης, μέσα από το «Δρόμο με τις φυλές», όπως λέγεται η νότια 

διαδρομή που οδηγεί στο Τουλεάρ (923 χλμ.). Αυτή είναι η πιο διάσημη διαδρομή της 

Μαδαγασκάρης, με ένα μωσαϊκό φυλών, χωριών και αλλόκοτων βραχοσχηματισμών. Διατρέχουμε 

το νησί από την ανατολική στη δυτική ακτή - σαν να λέμε «από τους λεμούριους στα μπαομπάμπ». 

Στο επίκεντρό μας στην ανατολική ακτή βρίσκονται τα άγνωστα στα ελληνικά ταξιδιωτικά 

προγράμματα κατάφυτα με τροπική βλάστηση κανάλια Παγκαλάνες, γεμάτα από τα ζώα - σύμβολα 

της Μαδαγασκάρης, τους λεμούριους, καθώς και το ασύλληπτης ομορφιάς Δάσος Βροχής Περινέ. 

 
 

� Εξερευνήστε την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, Ανταναναρίβο. 

� Κάντε βόλτες με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα ποδήλατα στην αποικιακή πόλη 
Αντσιράμπε. 

� Περπατήστε στη διασημότερη «φυσική» λεωφόρο του πλανήτη, με φόντο χιλιάδες 
υπεραιωνόβια μπαομπάμπ. 

� Επισκεφτείτε το παραδοσιακό εργοστάσιο παραγωγής του περίφημου χαρτιού Antaimoro. 

� Διατρέξτε το «δρόμο με τις φυλές» - την πιο διάσημη διαδρομή της Μαδαγασκάρης, με ένα 
μωσαϊκό φυλών, χωριών και παράξενων τοπίων. 

� Περπατήστε στο πάρκο Ίσαλο με τους υπέροχους βραχώδεις σχηματισμούς και κολυμπήστε 
στη φυσική «πισίνα» του. 

� Πλεύστε στα πνιγμένα στην οργιώδη βλάστηση κανάλια του Πανγκαλάνες. 

� Αναζητήστε τους διαφόρων ειδών λεμούριους στα πάρκα Άντζα, Παλμάριουμ και Περινέ. 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

 

Μια εξερεύνηση της Μαδαγασκάρης με τη μοναδική της φύση και τους υπέροχους ανθρώπους 

της. Επισκεπτόμαστε την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο, το Περινέ με 

τους σπάνιους λεμούριους, το Μαναμπάτο, απ’ όπου με πλοιάριο θα μεταβούμε στο πάρκο 

Πανγκαλάνες με τα μοναδικά του υδάτινα κανάλια πνιγμένα στην οργιώδη βλάστηση. Από την 

Τάνα θα πετάξουμε για την Τουλεάρ και συνεχίζουμε οδικώς προς το Εθνικό Πάρκο Ίσαλο 

με τους παράξενους, βραχώδεις σχηματισμούς, την Αμπαλαβάο με το παραδοσιακό 

εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro, τη Φιανταραντσόα, που είναι χτισμένη σε τρία επίπεδα και 

έχει πολλούς ναούς, την Αμπροσίτρα, που είναι κυρίως γνωστή για τα περίφημα ξυλόγλυπτά 

της, την Αντσιράμπε, που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, και τη Μοροντάβα με 

την περίφημη Λεωφόρο των Μπαομπάμπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Λογική που ακολουθήθηκε στο σχεδιασμό του ταξιδιού αυτού… 
 
Πρόκειται για το πλουσιότερο ταξίδι που «βγήκε» ποτέ για τη Μαδαγασκάρη.  

Διατρέχουμε το νησί από την ανατολική στη δυτική ακτή - κάτι σαν να λέμε από τους 

λεμούριους στα μπαομπάμπ.  

Στην ανατολική ακτή, στο επίκεντρο της παραμονής μας βρίσκονται τα -άγνωστα στα 

ελληνικά ταξιδιωτικά προγράμματα- κατάφυτα με τροπική, σπάνια βλάστηση κανάλια 

Παγκαλάνες, γεμάτα από τα ζώα - σύμβολα της Μαδαγασκάρης, τους λεμούριους, 

καθώς επίσης και το ασύλληπτης ομορφιάς Δάσος Βροχής Περινέ.  

Από την πρωτεύουσα Τάνα φτάνουμε στις νοτιοδυτικές ακτές της Μαδαγασκάρης, μέσα 

από το «Δρόμο με τις φυλές», όπως λέγεται η νότια διαδρομή που οδηγεί στο Τουλεάρ. 

Αυτή τη διαδρομή των 923 χιλιομέτρων είναι η πιο διάσημη διαδρομή της 

Μαδαγασκάρης, με ένα μωσαϊκό φυλών, χωριών και αλλόκοτων βραχοσχηματισμών.  

Σε αυτήν τη διαδρομή κάνουμε μία σπουδαία παράκαμψη, για να αναζητήσουμε τελείως 

ανεξερεύνητες πλευρές της Μαδαγασκάρης και οδηγούμαστε στις δυτικές ακτές της, 

για να συναντήσουμε το τοπίο που αποτελεί το σήμα κατατεθέν και την πιο διάσημη 

εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί η Μαδαγασκάρη, τη «Λεωφόρο των 

Μπαομπάμπ» (για πρώτη φορά στην Ελλάδα). 

Σκοπός αυτής της παράκαμψης είναι να περπατήσουμε με το ηλιοβασίλεμα σε αυτό το 

μοναδικό στον πλανήτη περιβάλλον, για να τραβήξουμε τη δικιά μας «διάσημη 

φωτογραφία». Μια λεωφόρος πνιγμένη από χιλιάδες μπαομπάπ, που ζουν μέχρι 5.000 

χρόνια. Στο δρόμο δεν θα χάσουμε την ευκαιρία για στάσεις και επαφή με τη ζωή των 

ντόπιων. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για μία από τις πιο ανεξερεύνητες και σπάνια 

επισκεπτόμενες γωνιές του νησιού. 
 

Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός αυτού του ταξιδιού: 

1. Πρώτον,  να γνωρίσουμε ταξιδιωτικά τη Μαδαγασκάρη & 

2. Δεύτερον, να τη γνωρίσουμε εκ των έσω, εξερευνητικά, σαν να κάνουμε ένα 

ταξιδιωτικό ρεπορτάζ για να φέρουμε υλικό στην πατρίδα μας.  

 

Για αυτό αποκαλούμε αυτό το ταξίδι: Ντοκιμαντέρ. 
 

Ένα ντοκιμαντέρ σε ένα ανθρωπολογικό εργαστήρι και σε ένα 
σπάνιο απομονωμένο καταφύγιο της φύσης. 



 

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ 
 

Η Μαδαγασκάρη, αν και βρίσκεται σε σχετική γεωγραφική εγγύτητα µε την 

Αφρική, αποτελεί ένα ανθρωπολογικό εργαστήρι σύνθεσης Ασιατών και 

Αφρικανών, µε τη βασική πολιτισµική και εθνολογική αναφορά να 

προέρχεται από τη µακρινή Ινδονησία. Όχι τυχαία, αφού σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 

αρχαιολόγων οι πρόγονοι των σηµερινών Μαδαγασκαριανών, σπουδαίοι θαλασσοπόροι της 

εποχής τους, έφτασαν στο νησί πριν από 2.000 

χρόνια.  

Στο νησί ζουν σήµερα περί τις 20 φυλές 

αφροασιατικής προέλευσης, που ως επί το 

πλείστον ακολουθούν τις παραδοσιακές 

ανιµιστικές παραδόσεις τους µε βάση τη λατρεία 

των προγόνων. Με τέτοια φυλετική ποικιλότητα 

είναι φυσικό η Μαδαγασκάρη να διαθέτει έναν 

τεράστιο πλούτο εθίµων και ηθών, που 

προκαλεί το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον των 

ανθρωπολόγων από ολόκληρο τον κόσµο. 

Επίσης η Μαδαγασκάρη είναι παγκοσµίως 

γνωστή για τη µοναδική άγρια φύση της.  

Έχοντας αποκοπεί από την ανατολική ακτή της Αφρικής πριν από εκατοµµύρια χρόνια, η πανίδα 

και η χλωρίδα της εξελίχθηκαν σε αποµόνωση µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά ενδηµικά είδη 

που ζουν αποκλειστικά και µόνο στο νησί αυτό.  

Το ζώο -σύµβολο της Μαδαγασκάρης, ο λεµούριος, απαντάται σε ποικίλες µορφές και µεγέθη, 

ενώ υπάρχουν έξι ενδηµικά είδη µπαοµπάµ, το δένδρο - σύµβολο της χώρας.  



Τα έθιµα και τα ταµπού - Οι παράξενες συνήθειες των Μαλαγκάσι 

 

Οι Μαλαγκάσι είναι φηµισµένοι για τις προλήψεις και τα ταµπού τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν τα κοχύλια και τα κέρατα ζώων 

που τοποθετούν γύρω από τα δέντρα 

µπαοµπάµπ λόγω των συχνών τυφώνων. Οι 

Μαλαγκάσι πιστεύουν ότι τα δέντρα αυτά 

κατοικούνται από πνεύµατα της φύσης και 

είναι ταµπού για κάποιον να περπατήσει 

γύρω από το δέντρο µε τη φορά των δεικτών 

του ρολογιού ή να αγγίξει τα αφιερώµατα. 

Παρ’ όλα αυτά είναι από τους πιο 

καλοσυνάτους και φιλόξενους ανθρώπους 

που µπορείτε να γνωρίσετε. Αυτή η 

καλοσύνη και το χαµόγελο των 

ανθρώπων είναι που θα µείνουν στις 

αναµνήσεις σας από αυτόν τον 

πανέµορφο και ιδιαίτερο τόπο. Τα 

αφρικανικά έθιµα έχουν αναµιχθεί µε 

αντίστοιχα ινδονησιακά, µαλαισιανά και 

αραβικά και έχουν δηµιουργήσει ένα 

θαυµαστό κράµα παραδόσεων. Στο 

νησί ζουν σήµερα περί τις 20 φυλές 

αφροασιατικής προέλευσης, που ως επί 

το πλείστον ακολουθούν τις ανιµιστικές 

παραδόσεις τους µε βάση τη λατρεία των προγόνων. Με τέτοια φυλετική ποικιλότητα είναι φυσικό η 

Μαδαγασκάρη να διαθέτει έναν τεράστιο πλούτο εθίµων και ηθών, που προκαλεί το έντονο ερευνητικό 

ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων από ολόκληρο τον κόσµο.  

Ένα ιδιαίτερο τοπικό έθιµο είναι η τελετουργία της Famadihana (Φαµαδιχάνα) ή «το αναποδογύρισµα των 

οστών». Στις κεντρικές ορεινές περιοχές της Μαδαγασκάρης, γύρω από την Ανταναναρίβο, µπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς τις νεκρικές τελετουργίες Famadihana. Είναι µια οικογενειακή συγκέντρωση που 

γίνεται λίγα χρόνια µετά το θάνατο και τον ενταφιασµό ενός συγγενή. Τότε οι Μερίνα (µία από τις 

εθνοφυλετικές οµάδες της χώρας) ξεθάβουν ένα νεκρό πρόγονό τους για µια… οικογενειακή επανένωση. 

Οι ζωντανοί συγγενείς για 1-2 ηµέρες τρώνε, πίνουν και χορεύουν µαζί µε τους νεκρούς για να τους 

εξασφαλίσουν µια ευτυχή µετά θάνατον ζωή. Το Famadihana είναι δαπανηρό, κυρίως λόγω των εξόδων 

για το φαγητό ενός µεγάλου αριθµού συγγενών και φιλοξενουµένων. Στο τέλος γίνεται µια 

αποχαιρετιστήρια τελετή, προσφέρονται δώρα και ξαναθάβουν το νεκρό, αφού τον τυλίξουν µε καινούργιο 

σάβανο. ∆εδοµένου ότι η παρουσία ενός ξένου είναι ένας καλός οιωνός, υπάρχει πιθανότητα να 

παρευρεθεί κανείς σε κάποιο τέτοιο γεγονός. 

 

 

 



Το µαγικό χαρτί Ανταϊµόρο 
Μία από τις πιο σηµαντικές πόλεις είναι η Αµπλαβάο, όχι 
µόνο για την αποικιακή αρχιτεκτονική της αλλά και για το 
παραδοσιακό εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro. Το χαρτί 
Antaimoro έχει την ιστορία του. Τον 7ο αιώνα, ένα 
αραβικό καράβι ναυάγησε στη νοτιοανατολική ακτή της 
Μαδαγασκάρης. Η φυλή που έµενε εκεί (Αntaimoro) 
βοήθησε το πλήρωµα του καραβιού. Οι Άραβες, ως 
µουσουλµάνοι, είχαν µαζί τους το Κοράνι, όµως µε την 
πάροδο του χρόνου άρχισε να φθείρεται. Αυτό τους 
οδήγησε στην αναζήτηση ενός φυτού που θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί για να αντιγράψουν το αρχαίο τους 
κείµενο. Το φυτό αυτό βρέθηκε. Ήταν η Avoha, ένα είδος 

µουριάς, και από τότε το τελικό προϊόν που δηµιούργησαν ονοµάζεται χαρτί Antaimoro. Το 1936 
Γάλλος αγρότης Pierre Mathieu άρχισε την κατασκευή του χαρτιού σε ευρύτερη κλίµακα. Ακόµα 
και σήµερα λέγεται ότι το χαρτί αυτό έχει µαγική δύναµη, µιας και µέχρι πρόσφατα η µόνη του 
χρησιµότητα ήταν για την κατασκευή µαγικών βιβλίων από τους θεραπευτές και τους µάγους. Το 
εργοστάσιο δεν είναι µεγάλο και ο χώρος εργασίας σχεδόν πρωτόγονος για ένα ∆υτικό. Παρόλο 
που η εργασία είναι µηχανική και αρκετά κουραστική, οι ντόπιοι είναι ευγνώµονες που µπορούν 
και δουλεύουν.  

 

 
 

Το µπαοµπάµπ είναι ένα πολύ αλλόκοτο δέντρο, που φύεται 

στη Μαδαγασκάρη, στην ηπειρωτική Αφρική και την 

Αυστραλία.  

Ανάλογα µε το είδος τους, τα δέντρα φτάνουν σε ύψος από 5 

έως 30 µέτρα, ενώ η διάµετρος του κορµού τους κυµαίνεται 

από 7 έως 15 µέτρα.  

Το χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ο «πρησµένος» 

κορµός τους, που στην πραγµατικότητα αποτελεί χώρο 

αποθήκευσης νερού - το δέντρο µπορεί να αποθηκεύσει 

τουλάχιστον 120.000 λίτρα νερού και να αντέξει και σε πολύ 

σκληρές συνθήκες ξηρασίας.  

Τα κλαδιά στην κορυφή του δένδρου είναι πολύ µικρά σε σχέση 

µε τον κορµό. 

Οι καρποί του είναι ξυλώδεις σε µορφή πεπονιού.  

Το µπαοµπάµπ έχει πολλαπλές χρήσεις: 

Το φρούτο περιέχει έξι φορές περισσότερη ποσότητα βιταµίνης 

C από τα πορτοκάλια και διπλάσια ποσότητα ασβεστίου από 

το γάλα.  

Ο χυµός τους χρησιµοποιείται στην παρασκευή αλκοολούχου 

ποτού. 

Οι σπόροι παράγουν βρώσιµο λάδι και τρώγονται ωµοί ή 

ψηµένοι. 

Τα φύλλα τρώγονται ως λαχανικό. 

Οι ίνες του φλοιού του δένδρου χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή σχοινιών.  

Η χρήση του όµως δεν περιορίζεται στην κατανάλωση, καθώς 

χρησιµοποιείται και στην ιατρική και συγκεκριµένα, το φρούτο, 

τα φύλλα και η φλούδα ωφελούν σε περίπτωση πυρετού και 

νεφρικών ασθενειών και οι σπόροι του κατά της δυσεντερίας. 

Σύµφωνα µε έναν αραβικό µύθο, το µπαοµπάµπ οφείλει το 

αλλόκοτο σχήµα του στον ίδιο το ∆ιάβολο, που κάποτε το 

ξερίζωσε και το ξαναφύτεψε ανάποδα (upside-down tree).  



 

Baobab Avenue/Λεωφόρος των Μπαοµπάµπ 

 
Ένα από τα πιο πολυσύχναστα σηµεία της ∆υτικής Μαδαγασκάρης είναι το κοµµάτι του 

χωµατόδροµου ανάµεσα στην περιοχή Morondava και Beloni Tsiribihina. 

Η εµπειρία του να χρησιµοποιεί κανείς αυτόν το δρόµο είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για µια σειρά από 

εντυπωσιακά δέντρα Baobab, τα οποία εκτείνονται κατά µήκος του δρόµου και κάποια από αυτά 

φτάνουν σε ύψος τα 260 µέτρα µε διάµετρο κορµού έως και 12 µέτρα. 

Ο δρόµος αυτός αποτελεί κέντρο των τοπικών προσπαθειών ανάπτυξης της περιοχής και µπήκε σε 

καθεστώς προστασίας τον Ιούλιο του 2007 από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ως το πρώτο φυσικό 

µνηµείο της Μαδαγασκάρης. Η καλύτερη στιγµή της ηµέρας για να επισκεφτεί κάποιος τη Λεωφόρο 

Baobab είναι είτε το ξηµέρωµα, είτε το ηλιοβασίλεµα, όπου τα χρώµατα των κορµών των δέντρων 

αλλάζουν συνεχώς και οι πελώριες σκιές τους απλώνονται στο έδαφος, δηµιουργώντας ένα µοναδικό 

τοπίο για φωτογραφίες. ∆εν είναι τυχαίο που έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο όµορφος δρόµος της 

Μαδαγασκάρης! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι στο όνειρο, ένα ταξίδι που λίγες φορές προτείνεται στην ελληνική αγορά, σε 

έναν αληθινό παράδεισο µε την πιο πλούσια χλωρίδα και πανίδα στη Γη!!  

Η Μαδαγασκάρη είναι ένας τόπος µε στοιχεία ασιατικά και αφρικανικά, που εκπλήσσει µε 

τις πολλές της όψεις. Είναι από τις πιο πλούσιες οικολογικά χώρες του πλανήτη. Φηµίζεται 

για τον καφέ, το ζαχαροκάλαµο, το πράσινο πιπέρι και την αρωµατική βανίλια, αλλά και 

για τη φιλοξενία της.  

 

Ζήστε ατελείωτες συγκινήσεις σε ανεπανάληπτα τοπία που σας περιµένουν να τα 

εξερευνήσετε µε τη φροντίδα του Versus Travel!!! 

 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, 
την Ανταναναρίβο, πρώην Ταναναρίβη ή Τάνα, όπως την ονοµάζουν χαϊδευτικά οι ντόπιοι. Όπως και να την 
αποκαλέσετε, η πόλη βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, σε υψόµετρο 1.380 µέτρων. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ - ΠΕΡΙΝΕ (148 ΧΛΜ., 4 ώρες οδική διαδροµή) 
Άφιξη στην Ανταναναρίβο και αναχώρηση για το Περινέ. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Το βράδυ 
νυχτερινός περίπατος στο πάρκο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΝΕ - ΜΑΝΑΜΠΑΤΟ - ΠΑΝΓΚΑΛΑΝΕΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ, Ο∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΩΤΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  
Νωρίς το πρωί περιήγηση στο πάρκο µε τους 
σπάνιους λεµούριους Ίντρι. Ευνοηµένοι από την 
έλλειψη ανταγωνισµού που οφείλεται στη 
µακρόχρονη αποµόνωση της Μαδαγασκάρης, 
οι λεµούριοι είναι ζώα κοινωνικά, που ζουν σε 

οµάδες και έχουν πολύ ανεπτυγµένο το σύστηµα 
επικοινωνίας τους. Τα διάφορα καλέσµατά τους, 
που µοιάζουν µε ουρλιαχτά γάτας ή µουγκρητά 
σκύλου, προσθέτουν ένα ιδιαίτερο χρώµα στη 
«φωνή» των δασών της Μαδαγασκάρης. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Μαναµπάτο, 

µία επαρχιακή όµορφη πόλη τοποθετηµένη δίπλα 
στα κανάλια της λίµνης Ρασόεµπ. Οι κάτοικοί της 
ασχολούνται µε την καλλιέργεια ρυζιού και 
βανίλιας, καθώς και µε το ψάρεµα. Από εκεί θα 
µεταβούµε µε πλοιάριο στο πάρκο Πανγκαλάνες 
µε τα µοναδικά του υδάτινα κανάλια πνιγµένα στην οργιώδη βλάστηση. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΓΚΑΛΑΝΕΣ  
Σήµερα θα περπατήσουµε στο πάρκο και θα εξερευνήσουµε την όµορφη φύση της Μαδαγασκάρης. 
Ολόκληρη η ηµέρα µας θα είναι αφιερωµένη εδώ. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 

 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΝΓΚΑΛΑΝΕΣ - ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ  
Σήµερα το πρωί θα µεταβούµε µε πλοιάριο στο Μαναµπάτο, απ’ όπου θα αναχωρήσουµε οδικώς για την 
Τάνα. Κατά τη διαδροµή µας θα επισκεφτούµε την περίφηµη Φάρµα Περέιρας, όπου θα δούµε από κοντά 
τα πιο σπάνια είδη χαµαιλεόντων της χώρας, αλλά και πολλά άλλα είδη ερπετών και ζώων που συναντάµε 
µόνο στη Μαδαγασκάρη. Άφιξη στην Τάνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Απόγευµα ελεύθερο για 

ξεκούραση ή µια πρώτη βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ - ΑΜΠΟΥΙΜΑΝΓΚΑ - ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Κατά τη διάρκεια της σηµερινής ξενάγησής µας στην ξεχωριστή αυτή πρωτεύουσα του Ινδικού, θα δούµε 
το προεδρικό µέγαρο και τα παλάτια στην κορυφή του υψηλότερου λόφου, καθώς και το Βοτανικό κήπο 
µε τη σπάνια πανίδα. Οι γεµάτοι ζωή δρόµοι της πόλη κατεβαίνουν µέχρι τη λίµνη Ανοσίν. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούµε την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού (που βρίσκεται σε 24 χλµ. από τη σηµερινή), την 
Αµπουιµάνγκα, έδρα του βασιλείου των Μερίνα - ένα αφρικανικό βασίλειο που κυριάρχησε στη 

Μαδαγασκάρη στο διάστηµα 1540-1897. Η σκληρή φυλή των Μερίνα (που έδωσε περίφηµους πολεµιστές, 
βασιλιάδες, αλλά και αυταρχικές βασίλισσες σαν την καταραµένη Ραναβαλόνα, την οποία εκθρόνισαν οι 
Γάλλοι) κατοικεί σήµερα στην πρωτεύουσα και στα γύρω βουνά, ασχολούµενη µε τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία µε τα περίφηµα zebu (βόδια µε µεγάλες καµπούρες). Τα βόδια είναι για τους Μερίνα σύµβολα 
του πλούτου και της δύναµης. Όποιος δεν έχει βόδια δεν κατέχει καλή κοινωνική θέση, ο κόσµος δεν τον 
σέβεται και δεν είναι σε θέση να τιµήσει τους προγόνους του µε θυσίες ζώων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

µας. ∆ιανυκτέρευση. 
  

7η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ - ΤΟΥΛΕΑΡ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Νότου και της νοτιοδυτικής ακτής, 
την Τουλεάρ ή Τολιάρα. Άφιξη στην πολύβουη πόλη µε 
το έντονο αφρικανικό χρώµα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΛΕΑΡ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΑΛΟ  
Ξεκινάµε σήµερα τη διαδροµή µας µέσα από διάφορα 

χωριά αφρικανικών φυλών, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούµε τους περίφηµους τάφους Mahafaly, 
καθώς και τα παράξενα δέντρα µπαοµπάµπ, που 
µοιάζουν σαν να είναι φυτεµένα ανάποδα - τα κλαδιά 
τους µοιάζουν σαν ρίζες δέντρου. Προορισµός µας 
είναι το Εθνικό Πάρκο Ίσαλο, το τοπίο του οποίου θα µας µαγέψει. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΑΛΟ  
Η πρωινή µας εξερεύνηση στο πάρκο µάς επιφυλάσσει µια ανεπανάληπτη εµπειρία. Πεδιάδες 
εναλλάσσονται µε παράξενους βραχώδεις σχηµατισµούς, µοναδικούς στον πλανήτη. Ο αέρας και το νερό 
τούς έχουν δώσει περίεργες µορφές που θα σας ξαφνιάσουν. Ανάµεσα στους παράξενους σχηµατισµούς 
των βράχων υπάρχουν τάφοι της Φυλής Μπαρά. Η φύση µε την απλότητά της για ακόµα µια φορά θα 
σας εντυπωσιάσει. Η χλωρίδα και η πανίδα µοναδική, δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσµο και 

σίγουρα θα σας δηµιουργήσει µία αίσθηση δέους! Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε µια περιοχή του πάρκου 
που µοιάζει µε όαση ανάµεσα στο πέτρινο τοπίο! Η περιοχή αυτή θα σας µαγέψει µε τη φυσική «πισίνα» και 
τον Καταρράκτη Ναµαζάχα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 



10η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΑΛΟ - ΙΧΟΣΙ - ΑΜΠΑΛΑΒΑΟ (ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΖΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ) - 
ΦΙΑΝΤΑΡΑΝΤΣΟΑ  
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Ιχόσι, την πρωτεύουσα της φυλής Μπαρά. Οι Μπαρά χρησιµοποιούν 
µέχρι και σήµερα το δόρυ και ασχολούνται µε την κτηνοτροφία βοοειδών. Τα µεγάλα κοπάδια αποτελούν 
δείγµα ευµάρειας στην περιοχή του Νότου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Πάρκο Άντζα για να 

παρακολουθήσουµε τους λεµούριους µε «τα µαύρα δαχτυλίδια στην ουρά» στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Επόµενος σταθµός της διαδροµής µας θα είναι η Αµπαλαβάο, µία οινοπαραγωγική περιοχή µε τη 
µεγαλύτερη αγορά ζεµπού στη χώρα. Φτάνοντας στην Αµπαλάβαο, θα επισκεφτούµε το παραδοσιακό 
εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro, όπου µε τη χρήση ενός είδους µουριάς, της Avoha, δηµιουργούν το 
περίφηµο αυτό χαρτί. Το 1936 ο Γάλλος αγρότης Pierre Mathieu άρχισε την κατασκευή του χαρτιού σε 
ευρύτερη κλίµακα. Ακόµα και σήµερα λέγεται ότι το χαρτί αυτό έχει µαγική δύναµη, µιας και µέχρι πρόσφατα 

η µόνη του χρησιµότητα ήταν για την κατασκευή µαγικών βιβλίων από τους θεραπευτές και τους µάγους. 
Το εργοστάσιο δεν είναι µεγάλο και ο χώρος εργασίας σχεδόν πρωτόγονος για ένα ∆υτικό. Παρόλο που η 
εργασία είναι µηχανική και αρκετά κουραστική, οι ντόπιοι είναι ευγνώµονες που µπορούν και δουλεύουν. 
Συνεχίζουµε για τη Φιανταραντσόα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΦΙΑΝΤΑΡΑΝΤΣΟΑ - ΑΜΠΟΣΙΤΡΑ - ΑΝΤΣΙΡΑΜΠΕ 
Σήµερα το πρωί θα περπατήσουµε στην παλιά πόλη της 
Φιανταραντσόα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε 
οδικώς για τη Αµποσίστρα, µια πόλη που είναι γνωστή για 
τα περίφηµα ξυλόγλυπτά της. Χρόνος για τα καταστήµατα 
της πόλης και συνεχίζουµε µέσα από µια όµορφη 
διαδροµή µε καταπράσινους ορυζώνες και µε ενδιάµεσες 

στάσεις σε διάφορα σηµεία ενδιαφέροντος για την 
Αντσιράµπε, που βρίσκεται σε υψόµετρο 1.500 µέτρων. Οι 
ηφαιστειακοί λόφοι που περιβάλλουν την πόλη είναι 
διάσπαρτοι από λίµνες κρατήρων. Η Αντσιράµπε είναι 
δηµιούργηµα Νορβηγών ιεραποστόλων. Η πόλη έχει 

αποικιακό στιλ µε µεγάλες βίλες, ανθισµένους κήπους και 
διάσηµες θερµοπηγές. Παντού στο δρόµο βλέπει κανείς τα 
χαρακτηριστικά πολύχρωµα τρίτροχα ποδήλατα που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά αντικειµένων και 
επιβατών, κληρονοµιά από Κινέζους εργάτες που 
δούλευαν στις κατασκευές δρόµων και σιδηροδρόµων. Με αυτά θα κάνουµε και εµείς την περιήγησή µας 

στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΣΙΡΑΜΠΕ - ΜΟΡΟΝΤΑΒΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΟΜΠΑΜΠ  
Πολύ νωρίς σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µια από 
τις διασηµότερες περιοχές της Μαδαγασκάρης: την 
περίφηµη λεωφόρο µε τα χιλιάδες υπεραιωνόβια 

µπαοµπάµπ, που αποτελεί ταυτόχρονα και τόπο της 
φυλής των Μαλαγκάσι, µε τα ιδιαίτερα ήθη και έθιµά τους. 
Περιήγηση στην πόλη και τη γύρω περιοχή και στη 
συνέχεια, νωρίς το απόγευµα, θα µεταβούµε στην περιοχή 
των µπαοµπάµπ, για να τα θαυµάσουµε και να 
απολαύσουµε εκεί το ηλιοβασίλεµα. Να 

φωτογραφήσουµε ένα από τα διασηµότερα φυσικά 
αξιοθέατα στον κόσµο και να απαθανατίσουµε στη µνήµη 
µας τη διασηµότερη εικόνα της Μαδαγασκάρης. Τα 
παράξενα αυτά δέντρα µοιάζουν σαν να είναι φυτεµένα 
ανάποδα -τα κλαδιά τους µοιάζουν σαν ρίζες δέντρου- και 
µερικά από αυτά είναι πάνω από 1.000 ετών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
13η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΡΟΝΤΑΒΑ - ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση περίπου µίας ώρας για την Ανταναναρίβο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. Περιήγηση στα υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.  
 

14η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΑΝΑΝΑΡΙΒΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού 
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



 

 
  

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του ταξιδιού, 

η κράτηση γίνεται αυστηρά µε κατάθεση προκαταβολής 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

2950 € 

Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν 

το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

3100 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση. 
Επιβάρυνση µονόκλινου: + 720€ 

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. 

 ∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε 

αναχώρηση. 

Η ανθελονοσιακή αγωγή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Απαραίτητη η αγωγή µε χάπια ελονοσίας. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες παρακαλούµε επικοινωνήστε  

µε την Υγειονοµική Υπηρεσία της περιοχής σας. 



 
 
 
 

       

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Στη Μαδαγασκάρη ξενοδοχεία 3*+, 4*. Να τονίσουµε ότι η χώρα δεν έχει πολύ ανεπτυγµένη τουριστική 
υποδοµή. Εµείς, µε τη µεγάλη µας εµπειρία στο ταξίδι αυτό, έχουµε επιλέξει το καλύτερο ξενοδοχείο στην 
κάθε περιοχή της επαρχιακής Μαδαγασκάρης και κυρίως αυτά για τα οποία είµαστε σίγουροι ότι θα 

ικανοποιήσουν τους Έλληνες ταξιδιώτες. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά στη Μαδαγασκάρη. 
� Μετακινήσεις µε πολύ καλά µεταφορικά µέσα για το επίπεδο της Μαδαγασκάρης. 
� Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικοί ξεναγοί. 

� Τοπικοί ξεναγοί. 
� Έλληνας αρχηγός - συνοδός. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι, 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 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: 890 €. 
� Βίζα Μαδαγασκάρης : Εκδίδεται και πληρώνεται τοπικά µε κόστος περίπου 35€ κατ’ άτοµο 
 
 
 

 

 

 

Οχήµατα που χρησιµοποιεί το Versus Travel στη Μαδαγασκάρη 

Μέχρι και 16 άτοµα: µεταφορά µε ένα πούλµαν, από 17 έως 21 άτοµα: µεταφορά µε ένα 

πούλµαν και 1 µίνι βαν, από 22 άτοµα και άνω: µεταφορά µε 2 πούλµαν 

Παρόλο που οι υποδοµές της χώρας είναι πολύ χαµηλές, διαθέτουµε πολύ καλά και 

δοκιµασµένα οχήµατα για το επίπεδο της χώρας.  

 

Ταξίδι για συνειδητοποιηµένους ταξιδιώτες 

Η τουριστική υποδοµή της χώρας είναι πολύ χαµηλή, Εµείς, µε τη µεγάλη µας εµπειρία στο 
ταξίδι αυτό, έχουµε επιλέξει το καλύτερο ξενοδοχείο στην κάθε περιοχή της επαρχιακής 
Μαδαγασκάρης και κυρίως αυτά για τα οποία είµαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσουν 
τους Έλληνες ταξιδιώτες. Επίσης, οι δρόµοι ναι µεν είναι ασφαλτοστρωµένοι, αλλά µε 
µεγάλες λακκούβες λόγω κακής συντήρησης και έτσι διαδροµές µικρών αποστάσεων 
απαιτούν πολύ χρόνο, γεγονός για το οποίο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι.   



 
 
 

 

 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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 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. 
 

� 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  

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 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. 



� 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!!! 


