Με αυθημερόν άφιξη στο Πάναμα Σίτι!

Κεντρική Αμερική
Aνάμεσα σε δύο ωκεανούς
Εκτεταμένη Κόστα Ρίκα,
ζούγκλα Τορτουγκέρο, Νικαράγουα,
Ελ Σαλβαδόρ, Παναμάς, Διώρυγα
Αναχωρήσεις 2020: 23.12
Αναχωρήσεις 2021: 17.02, 10.03, 24.03, 28.04, 26.05, 07.07, 11.08, 15.09

16 ημέρες

Μόνο σε λίγα μέρη του κόσμου ο ταξιδιώτης έχει την
ευκαιρία να τα ξιδέψει εντός λογικού χρονικού πλαισίου
σε τόσο πολλές χώρες, που, ενώ μοιράζονται την ίδια
κουλτούρα, παρουσιάζουν τόσες διαφορές και
εναλλαγές στα φυσικά́ τους τοπία.
Τροπική
ζούγκλα,
ψηλά
δασωμένα
βουνά,
εντυπωσιακά και εν μέρει ενεργά ηφαίστεια, λίμνες,
ποτάμια και δύο ωκεανοί. Επίσης, πανέμορφες
αποικιακές πόλεις, όπως η Γρανάδα της Νικαράγουα ή
η παλαιά και σύγχρονη πόλη του Παναμά με τους
εντυπωσιακούς ουρανοξύστες. Και, βέβαια, ο
πολιτισμός των νέγρων της ακτής της Καραϊβικής που
τόσο πολύ διαφέρει από τον πολιτισμό των Ινδιάνων
και των απογόνων των Μάγιας.
Σε λίγα ταξίδια μπορείς να πλησιάσεις τόσο κοντά σε
κρατήρες
ενεργών
ηφαιστείων,
όπως
στη
Νικαράγουα, να θαυμάσεις τεχνολογικά θαύματα
όπως η Διώρυγα του Παναμά, να ψάξεις με τον φακό
σου τα κόκκινα μάτια κροκοδείλων σε ποτάμια μέσα
στην απάτητη ζούγκλα, να παρατηρήσεις πανίδα που
υπάρχει μόνο εδώ, να κολυμπήσεις στον Ειρηνικό και
την Καραϊβική ταυτόχρονα, να περπατήσεις σε
χωμάτινα δρομάκια με σπίτια ετοιμόρροπα μεν, αλλά
με χρώματα και ζωγραφιές που τα ομορφαίνουν, να
διανυκτερεύσεις σε ένα ξεχασμένο νησί που κολυμπά
σε μια υπέροχη λίμνη και να περιπλανηθείς σε στενά
παλιών πόλεων και σε καταπληκτικά παζάρια.
Έχοντας ταξιδέψει εκατοντάδες φορές στην Κεντρική
Αμερική, με μικρές ή μεγάλες περιπλανήσεις,
προτείνουμε ένα ταξίδι με ευρηματικό σχεδιασμό, έτσι
ώστε να είναι προσιτό και ταυτόχρονα να καλύπτει τα
σπουδαιότερα σημεία ενδιαφέ́ροντος της περιοχής.
Με
απλόχερες παροχές, όπως συμβαίνει στα
προγράμματα του Versus, αφιερώνοντας αρκετό
χρόνο στην Κόστα Ρίκα που γοητεύει με την άγρια
φυσική ομορφιά της, ενσωματώνοντας απαραίτητες
χερσαίες μετακινήσεις όπως τη μετακίνηση από το
ΣανΧοσέ στη Μανάγκουα, με επισκέψεις και ξεναγήσεις
σε πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των
Μάγια, που κάνουν το ταξίδι μας πιο πλήρες και με
επτά ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις έτσι ώστε να
γνωρίσουμε σε βάθος τις χώρες. Και, βέβαια, θα
ανακαλύψουμε τη διώρυγα του Παναμά εν πλω και όχι
βλέποντάς την από παρατηρητήρια.
Όλα αυτά με σωστή χρονική τοποθέ́τηση και με έντονη
διάθεση για ανακάλυψη. Είναι, βλέπετε, ταξίδι του
Versus!

Η διαφορετικότητα του
Versus

















Τέλειες πτήσεις χωρίς διανυκτερεύσεις σε
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Εκτεταμένη Κόστα Ρίκα και όχι «επιδερμική» επίσκεψη
για μείωση κόστους, στην πιο εντυπωσιακή από τις
χώρες που επισκεπτόμαστε. Μπορεί να είναι η πιο
ακριβή από τις τέσσερις, αλλά εμείς της δίνουμε το
χρόνο που της αξίζει.
Επίσκεψη στο μοναδικό Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ
Αντόνιο, στις ακτές της Κόστα Ρίκα στον Ειρηνικό.
Διαμονή και εξορμήσεις σε ένα από τα πιο όμορφα
μέρη του πλανήτη, αυτό της ζούγκλας και του
ποταμού Τορτουγκέρο, στην Κόστα Ρίκα.
Μια διανυκτέρευση στον παράδεισο της φύσης,
στο ηφαίστειο Αρενάλ.
Εξορμήσεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργά
ηφαίστεια της Κεντρικής Αμερικής, το Αρενάλ στην
Κόστα Ρίκα και το Μασάγια στη Νικαράγουα.
Διαμονή στην εκπληκτική Γρανάδα (και όχι
ημερήσια εκδρομή από Μανάγκουα) και
κρουαζιέρα στη λίμνη Νικαράγουα.
Επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Λεόν
της Νικαράγουα.
Διάσχιση της Διώρυγας του Παναμά με πλοίο
(μερική).
Ολοήμερη εκδρομή στους ιθαγενείς Εμπέρα
γιαναγνωρίσουμεαπό κοντά
τοντρόποζωήςκαιταέθιμά τους.
ΚρουαζιέραστηνπανέμορφηλίμνηΝικαράγουα,
τημεγαλύτερητηςΚεντρικήςΑμερικής.

Το ταξίδι μας
•
•

•
•
•

•
•

Αεροπορική εταιρεία: Turkish Airlines
Κατανομή διανυκτερεύσεων: Πόλη Παναμά (5 – 1
στην αρχή και 4 στο τέλος του προγράμματος),
ΣανΧοσέ (2), ΕθνικόΠάρκοΤορτουγκέρο (2),
ΛαΦορτούνα (1), Γρανάδα (2), Μανάγκουα (1),
Σαν Σαλβαδόρ (1).
Διατροφή: Ημιδιατροφή καθημερινά. Πλήρης
διατροφή στη ζούγκλα Τορτουγκέρο.
Μετακινήσεις: αεροπλάνο, κλιματιζόμενο
πούλμαν, πλοιάρια.
Ξενοδοχεία4*,5*. Στηζούγκλα Τορτουγκέρο lodge
βασικών ανέσεων. ΣτοΑρενάλ, απλό ξενοδοχεί́ο
στη φύση. Στη Γρανάδα απλό, όμορφο
ξενοδοχείο αποικιακού στυλ.
Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα.
Μεταφορές, ξεναγήσεις και είσοδοι σε αξιοθέατα
που αναφέρεται ότι θα επισκεφθούμε.

Εμπειρία

TRAVEL IDENTITY
ΠΑΝΑΜΑΣ
Πρωτεύουσα: Πόλη του Παναμά
Επίσημηγ λώσσα: Ισπανικά καιΑγγλικά
Τοπική ώρα: -7
Πληθυσμός: 4.037.043
Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
Κωδικός κλήσης: +507
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
Πρωτεύουσα: Σαν Χοσέ
Επίσημη γλώσσα: Ισπανικά
Τοπική ώρα: -6
Πληθυσμός: 4.890.379
Νόμισμα: Κολόν της Κόστα Ρίκα (CRC)
Κωδικός κλήσης: +506
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
Πρωτεύουσα: Μανάγκουα
Επίσημη γλώσσα: Ισπανικά
Τοπική ώρα: -6
Πληθυσμός: 6.327.927
Νόμισμα: Κόρδοβα της Νικαράγουα
Κωδικός κλήσης: +505
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
Πρωτεύουσα: Σαν Σαλβαδόρ
Επίσημη γλώσσα: Ισπανικά
Τοπική ώρα: -6
Πληθυσμός: 6.581.940
Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
Κωδικός κλήσης: +503
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ταινία και βιβλίο
«Ο ράφτης του Παναμά», τουΤζον Λε Καρέ.
Βιβλία
«Canto General», ποίηματου Πάμπλο
Νερούδα, ωδή στη Λατινική Αμερική, στη φύση,
στην κουλτούρα και στους αγώνες των λαών της
για ένα καλύτερο μέλλον, σε μετάφραση Δανάης
Στρατηγοπούλου, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης
Θεοδωράκης.
«Νοέμβριος» του Χόρχε Γκαλάν, εκδόσεις:
Ψυχογιός. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της
σφαγής των Ιησουιτών μοναχών, που συγκίνησε
ολόκληρο τον κόσμο.
«Costa Rica, The forests of Eden», του Κέβιν Σέφερ.
Ταινία
«After Words», με τη Μάρσια ΓκέιΧάρντεν.

Να μπεις βαθιά μέσα στη ζούγκλα
Τορτουγκέρο
Το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο, το όνομα του
οποίου σημαίνει «καταφύγιο χελωνών», είναι ένα
μαγευτικό περιβάλλον που δημιουργούν η πυκνή
τροπική βλάστηση, ο ήρεμος ποταμός και οι ήχοι
της ζούγκλας.
Ήταν έ́να αρχιπέλαγος ηφαιστειακών νησιών,
μέχρι
που
ιζήματα
από
την
ενδοχώρα
συγκεντρώθηκαν με την πάροδο των αιώνων και
διαμόρφωσαν ένα σύμπλεγμα ελωδών νησιών. Οι
εξαιρετικά υψηλέ́ς βροχοπτώσεις και το πλούσιο
περιβάλλον, όπου το γλυκό νερό συναντά τη
θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, τα κανάλια, τις
λιμνοθάλασσες και τους υγρότοπους του πάρκου
αυτού έναν τόπο εξαιρετικής βιοποικιλότητας.
Το εθνικό πάρκο, που ιδρύθηκε το 1970,
προστατεύει περισσότερα από 350 είδη τροπικών
πουλιών και θηλαστικών, φλώρους, γεράκια,
αλκυόνες, ερωδιούς, πράσινους παπαγάλους
μακάο, πιθήκους, βραδύποδες, αλιγάτορες,
τζάγκουαρ,
θαλάσσιες
χελώνες
και
τα
μικροσκοπικά πράσινα βατραχάκια με τα κόκκινα
μάτια, σήμα-κατατεθέν της φύσης της Κόστα Ρίκα.
Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα τροπικά
δάση στον κόσμο.

Dreamscometrue

Τη ζούγκλα Τορτουγκέρο θα προσεγγίσουμε με
μια οδική και στη συνέχεια υδάτινη τροπική
διαδρομή με κανό. Θα την εξερευνήσουμε πεζή και
με πλεύση μέσα από τα κανάλια και θα ζήσουμε
και την εμπειρία της διανυκτέρευσης σε λοντζ μέσα
στη ζούγκλα! Όλα αυτά την 5η καιτην 6η ημέρα
του ταξιδιού μας.

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από ⇒ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤΚ 1842

23.12.2020

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

05:35

08:00

ΤΚ 800

23.12.2020

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
ΠΟΛΗ ΠΑΝΑΜΑ

10:10

18:50

ΤΚ 800

06.01.2021

ΠΟΛΗ ΠΑΝΑΜΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

20:20

16:40 (+1)

ΤΚ 1843

07.01.2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ

19:35

20:10

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από ⇒ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤΚ 1842

11.08.2021

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

05:40

07:10

ΤΚ 800

11.08.2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –
ΠΟΛΗ ΠΑΝΑΜΑ

10:05

18:45

ΤΚ 800

25.08.2021

ΠΟΛΗ ΠΑΝΑΜΑ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

20:15

16:55(+1)

26.08.2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ

19:20

20:55

ΤΚ 1843

Εθνικό Πάρκο Tortuguero
Η ζώνη που προστατεύει το Εθνικό Πάρκο Tortuguero -το όνομα του οποίου σημαίνει
«καταφύγιο χελωνών»- ήταν ένα αρχιπέλαγος ηφαιστειακών νησιών, μέχρι που ιζήματα από
την ενδοχώρα συγκεντρώθηκαν με την πάροδο των αιώνων και διαμόρφωσαν ένα
σύμπλεγμα ελωδών νησιών. Οι εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώσεις και το πλούσιο περιβάλλον,
όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, τα κανάλια, τις
λιμνοθάλασσες και τους υγρότοπους του Πάρκου Tortuguero έναν τόπο εξαιρετικής
βιοποικιλότητας. Το εθνικό πάρκο, που ιδρύθηκε το 1970, προστατεύει περισσότερα από 350
είδη

πουλιών

και

θηλαστικών,

περιλαμβάνοντας

πράσινους

παπαγάλους

μακάο,

τζάγκουαρ, αλιγάτορες, διάφορα είδη πιθήκων και πολλές θαλάσσιες χελώνες.
Πρόκειται για ένα μαγευτικό περιβάλλον που δημιουργούν η πυκνή τροπική βλάστηση, ο
ήρεμος ποταμός και οι ήχοι της ζούγκλας. Ανάμεσα στον ποταμό Tortuguero και στην
Καραϊβική βρίσκεται ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται επίσης Tortuguero. Μέσα σε 5 λεπτά
μπορεί κανείς να περπατήσει από τη μια πλευρά του χωριού στην άλλη από ένα μονοπάτι.
Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Αλλά υπάρχουν κανό, ορισμένα με κινητήρα και άλλα μόνο με
κουπιά. Στο χωριουδάκι μπορούμε να μεταβούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο μας και να
περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι του ή να δειπνήσουμε σε τυπική ταβέρνα με
αντιπροσωπευτικές γεύσεις Καραϊβικής. Το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές,
αφού το σημείο αυτό είναι εντελώς απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει
διατηρήσει το έντονο χρώμα της αφροκαραϊβικής κουλτούρας. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις
της γνήσιας ταυτότητας της Κεντρικής Αμερικής, το μέρος αυτό είναι το ιδανικό. Θα
περιηγηθούμε στο Εθνικό Πάρκο του Tortuguero με πλοιάριο για αναζήτηση αλιγατόρων,
πιθήκων πουλιών και άλλων ζώων, αλλά κυρίως για να απολαύσουμε την παραδεισένια
αίσθηση μιας μοναδικής ζούγκλας, που είναι από τις ομορφότερες που έχουμε δει στα
ταξίδια μας στον κόσμο.

Παναμάς: Ινδιάνοι Εμπερά, η ζωή είναι αλλιώς στους ποταμούς

Ναι, υπήρχε ζωή στην Αμερική προτού την ανακαλύψουν οι κονκισταδόρες και προτού την
αφανίσουν. Ένα από τα ελάχιστα δείγματα εκείνης της ζωής, δηλαδή των Ινδιάνων, που σε πείσμα των
καιρών εξακολουθεί να ζει περίπου όπως τότε, τον 18ο αιώνα, είναι η φυλή Εμπερά ή Τσοκό. Αυτή η
φυλή βρέθηκε αρχικά από τους Ισπανούς στην περιφέρεια Τσοκό της Κολομβίας και δια της βίας
μετακινήθηκε στην περιοχή Νταριέν που σήμερα ανήκει στον Παναμά. Η μετοίκηση δεν ήταν εύκολη
ιστορία, καθώς προκλήθηκαν συγκρούσεις των Εμπερά με τους ως τότε κατοίκους της Νταριέν, τις
φυλές Τούλε και Κούνα, οι οποίοι τελικά αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε άλλα εδάφη. Οι Εμπερά
λοιπόν εγκαταστάθηκαν στις όχθες των ποταμών της Νταριέν, μέσα στην πυκνή ζούγκλα. Εκεί ζουν
ακόμη.
Δεν σχημάτισαν χωριά και οικισμούς. Η κάθε οικογένεια, μέχρι τη δεκαετία του 1950, ζούσε στο δικό της
σπίτι, πάνω σε μία όχθη, μέσα στη ζούγκλα, σε απόσταση χιλιομέτρων από τα διπλανά σπίτια. Και όλα
τα σπίτια ήταν (και είναι) καλύβες από φοίνικες στηριγμένες, για λόγους ασφαλείας, πάνω σε
πασσάλους ύψους έως 3 μέτρα από το έδαφος. Οι καλύβες είχαν σχήμα στρογγυλό, ήταν
απλόχωρες, χωρίς τοίχους, και είχαν μία ξύλινη σκάλα η οποία τα βράδια μαζευόταν πάνω. Όλα αυτά
περίπου ισχύουν και σήμερα, με τη διαφορά ότι πλέον οι περισσότεροι Εμπερά του Παναμά (υπάρχουν
και πολλοί ακόμη στο Τσοκό της Κολομβίας) ζουν σε μικρές κοινότητες. Συνολικά 9 οικισμοί βρίσκονται
στον Παναμά, εκ των οποίων οι 4 είναι πλήρως απομονωμένοι και δεν δέχονται επισκέπτες. Οι καλύβες
σήμερα μέσα στους οικισμούς είναι λίγο πιο μικρές, διότι έχουν μικρύνει και οι οικογένειες. Κατά τα άλλα
όμως η δομή και η λειτουργία τους παραμένουν ίδιες.
Οι Εμπερά παραδοσιακά ζουν από τα ποτάμια. Τρέφονται με ψάρια και φυτά της ζούγκλας.
Καθοριστικό ρόλο στην κουλτούρα τους παίζουν χειροποίητα κανό. Με αυτά μετακινούνται, σε αυτά
παντρεύονται και σε αυτά θάβονται για να ταξιδέψουν στη μετά θάνατον ζωή. Όσον αφορά την

οργάνωση των μικρών κοινωνιών τους, αυτή βασίζεται στην απόλυτη ισότητα. Ποτέ δεν υπήρχε
αρχηγός. Υπήρχε μόνο ο σαμάνος, ο οποίος γνώριζε τα βότανα και ήταν σε θέση να τα
χρησιμοποιήσει για θεραπευτικούς σκοπούς αλλά και ως παραισθησιογόνα. Αυτός ο σαμάνος
υπάρχει ακόμα – οι γιατροί γενικώς αποφεύγονται. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ο
αρχηγός ο οποίος εκλέγεται ανά 5ετία και εκπροσωπεί τις κοινότητες των Εμπερά στην πολιτεία του
Παναμά.
Άνδρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι και γυμνοί από τη μέση και πάνω. Οι γυναίκες όμως
υποχρεωτικά (και αυτό ισχύει ακόμη) υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Η
κυβέρνηση του Παναμά αλλά και οι αρχές των Εμπερά φιλοδοξούν ο επικίνδυνος για την υγεία αυτός
θεσμός να έχει εκλείψει ως το 2030. Κατά τα άλλα, άνδρες και γυναίκες παραδοσιακά βάφουν τα
σώματά τους με ανεξίτηλο χρώμα (κάτι σαν τατουάζ) και καλύπτουν τα γεννητικά τους όργανα με
πολύχρωμα υφάσματα. Οι γυναίκες πλέκουν καλάθια και μαγειρεύουν και οι άνδρες κυνηγούν και
ψαρεύουν. Τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία της κοινότητας και εφόσον το επιθυμούν σπουδάζουν
στα πανεπιστήμια του Παναμά.
Γενικώς οι Εμπερά είναι καλοσυνάτοι και φιλόξενοι. Για να πας στα 5 χωριά τους τα οποία είναι
επισκέψιμα, σε μεταφέρουν εκείνοι με τα κανό τους από την απέναντι όχθη των ποταμών. Στα χωριά
τους μπορείς να περάσεις μία ολόκληρη μέρα. Σου δείχνουν τα σπίτια τους, τρως μαζί τους, σου
εξηγούν τα βότανα, σε πηγαίνουν για ψάρεμα και σου δείχνουν τα χειροτεχνήματά τους, κεραμικά,
πλεκτά κτλ. τα οποία αν θέλεις αγοράζεις. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή μέσα στη ζούγκλα. Χωρίς φως,
τρεχούμενο νερό, τηλέφωνο ή τηλεόραση και με φωτιές που ανάβονται στο χώμα για το μαγείρεμα. Η
ατομική καθαριότητα καθώς και η λάτρα του σπιτιού γίνονται στα ποτάμια. Όσο για την
καθομιλουμένη γλώσσα, είναι η ισπανική και η διάλεκτος τσοκό. Πολλοί από τους Εμπερά είναι
χριστιανοί, λόγω των ιεραποστόλων που έφεραν τον 18ο αιώνα μαζί τους οι κονκισταδόρες.
Και κάτι τελευταίο: αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Αρνούνται να
κατοικίσουν σε τσιμέντο και ανέσεις, αρνούνται να μετοικίσουν στις πόλεις, αρνούνται κάθε μορφή
εξουσίας πέρα από αυτήν του σαμάνου και του εκλεγμένου κοινοτάρχη. Αρνούνται τα πάρε-δώσε με
την κυβέρνηση του Παναμά. Αρνούνται γενικώς τις αλλαγές. Όποια αλλαγή επήλθε στην
καθημερινότητά τους και στην οργάνωση της διαβίωσής τους, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης
εξέλιξης και όχι ριζοσπαστικής μεταβολής. Με δυο λόγια οι Εμπερά θέλουν να ζουν ήσυχοι. Πάνω
απ΄όλα. Αυτό σου το λένε με κάθε ευκαιρία. Και το σέβεσαι.

Νικαράγουα: Οι Σαντινίστας, οι γυναίκες και η ποιητές
Οι Σαντινίστας αποτελούν ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της Νικαράγουας, και το κυβερνόν,
με πρόεδρο τον Ντανιέλ Ορτέγα και θεωρούνται θρύλος τόσο τη λατινική Αμερική όσο και διεθνώς.
Πριν γίνουν κόμμα, ήταν αντάρτες, έχαιραν παλλαϊκής υποστήριξης και απάλλαξαν τη χώρα από τον
έλεγχο των ΗΠΑ. Όταν ανέλαβαν τα πολιτικά ηνία έστησαν σχεδόν από το μηδέν νέες δομές και
αναβάθμισαν ουσιαστικά τη ζωή των Νικαραγουανών. Φυσικά οι ΗΠΑ αντέδρασαν, διότι επουδενί
θα αποδέχονταν μία δεύτερη Κούβα. Ωστόσο η ιστορία είχε ήδη αρχίσει να γράφεται… Ας δούμε
όμως πώς γεννήθηκε ο θρύλος.
Ήταν το πρωινό της Πέμπτης, 19 Ιουλίου 1979. Οι εννέα διοικητές του Μετώπου Εθνικής
Απελευθέρωσης Σαντινίστας (FSLN) μπήκαν στην πρωτεύουσα της Νικαράγουας, Μανάγκουα με
σκοπό την ανατροπή του δικτάτορα Αναστάσιο «Τατσίτο» ΣομόσαΝτεμπάιλε. Οι Σαντινίστας ήταν
σοσιαλιστές και συνδέονταν με την κουβανική επανάσταση που μόλις είχε κερδηθεί. Ο Τατσίτο ήταν
μαριονέτα των ΗΠΑ. Οι Σαντινίστας ονομάστηκαν έτσι προς τιμήν του ΑουγούστοΣέσαρΣαντίνο που
ηγήθηκε της Νικαραγουανής επανάστασης τη δεκαετία του 1930, ενάντια στην αμερικανική κατοχή.
Η λεγόμενη επανάσταση της Νικαράγουας ήταν μακρόχρονη, δύσκολη και αιματηρή. Στοίχισε τη ζωή
σε 50.000 Νικαραγουανούς και σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του 1972, άφησε πίσω
της 80.000 ανάπηρους, 600.000 άστεγους, 150.000 χιλιάδες εκπατρισμένους (πρόσφυγες και
εξόριστους) και 40.000 ορφανά, σε πληθυσμό μόλις 2,8 εκατομμυρίων. Σημειωτέον πως η
Νικαράγουα, παρότι είναι η μεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Αμερικής είναι η πιο αραιοκατοικημένη.
Ωστόσο το κόστος αυτής της νίκης δεν ήταν μόνο ανθρώπινο. Ήταν δομικό, οικονομικό και
κοινωνικό. Ο Τατσίτο διέφυγε σαν κλέφτης στη Βραζιλία, αλλά προηγουμένως βομβάρδισε και
ισοπέδωσε σχεδόν όλες τις πόλεις της Νικαράγουας. Επίσης άδειασε το θησαυροφυλάκιο και άφησε
τη χώρα χωρίς ρευστό, χωρίς χρυσό και με ένα δάνειο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Όταν εκείνο το πρωινό της 19ης Ιουλίου 1979 οι Σαντινίστας κατέβηκαν από τα βουνά στη Μανάγκουα
εγκαθίδρυσαν επί τόπου εννεαμελές Επαναστατικό Διευθυντήριο με πενταμελές εκτελεστικό όργανο
για την ανοικοδόμηση καθώς και ένα Συμβούλιο Επικρατείας, με συμμετοχή πολιτικών κομμάτων και
λαϊκών οργανώσεων ως νομοθετικό όργανο. Στόχος ήταν η υλοποίηση του πολιτικού
προγράμματος που είχε ως κύριους άξονες την εθνικοποίηση της περιουσίας του Σομόσα, των
συνεργατών του και των ολιγαρχών, αγροτικές μεταρρυθμίσεις, βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
ελεύθερη δυνατότητα συμμετοχής σε σωματεία για όλους τους εργαζόμενους, βελτίωση των
κοινωνικών
υπηρεσιών,
δημιουργία
προγραμμάτων
στέγασης,
πλήρη
εξάλειψη
του
αναλφαβητισμού, μεταρρύθμιση της Παιδείας, κατάργηση των βασανιστηρίων και της θανατικής
ποινής, προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών, ισότητα των φύλων, μη συμμαχική εξωτερική
πολιτική και δημιουργία ενός «λαϊκού στρατού». Αυτή ήταν μια καλή στιγμή για την πολύπαθη χώρα
και χαρακτηρίστηκε από δύο δομικά στοιχεία που τη διαφοροποίησαν από όλες τις άλλες
επαναστάσεις του πλανήτη. Αυτά είναι ο κεντρικός ρόλος της γυναίκας και των ποιητών, τόσο στην
επανάσταση, όσο και στην ανοικοδόμηση της Νικαράγουας.
Ας αρχίσουμε με τις γυναίκες. Οι εικόνα τους στην πρώτη γραμμή της μάχης και στις τάξεις των
ανταρτών σε συνδυασμό με την παρουσία τους σε κάθε βαθμίδα του FSLN προκάλεσαν από την
αρχή παγκόσμια έκπληξη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, συστάθηκε η Ένωση Γυναικών για την
Αντιμετώπιση της Εθνικής Κρίσης η οποία αφορούσε τόσο το αντάρτικο όσο και την προώθηση των
φεμινιστικών ζητημάτων στην κοινωνία. Στην πράξη οι γυναίκες της υπαίθρου, ανέλαβαν σχεδόν
αποκλειστικά την αγροτική μεταρρύθμιση αλλά και τις μάχες που συνεχίζονταν με την υποκινούμενη
από τις ΗΠΑ αντιπολίτευση τη δεκαετία 1980. Η ισοτιμία δηλαδή στην περίπτωση των Σαντινίστας δεν
ήταν αποτέλεσμα καλών προθέσεων ή διακηρύξεων ή έστω νομικής κατοχύρωσης, αλλά διαδικασία
επίπονη και πολύχρονη την οποία διεξήγαν οι γυναίκες. Σήμερα στη Νικαράγουα οι γυναίκες είναι
απολύτως ίσες με τους άνδρες σε όλους τους τομείς.
Τον άλλο δομικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της χώρας τον είχαν οι ποιητές με κύριο εκπρόσωπο
τον Ερνέστο Καρδενάλ, που έγινε και ο πρώτος υπουργός πολιτισμού. Ο Καρδενάλ, ήδη από τα

μέσα της δεκαετίας 1960 συνεργαζόταν στενά με ηγεσία του FSLN και είχε συστήσει ένα εργαστήριο
καλλιτεχνικής δημιουργίας στα νησιά Σολεντινάμε στη λίμνη Μανάγκουα, απ΄όπου είχε περάσει
σχεδόν όλη η διανόηση της Λατινικής Αμερικής − μεταξύ αυτών και οι σταρ συγγραφείς Χούλιο
Κορτάσαρ και Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Εν συνεχεία τη δεκαετία 1970, ο Καρδενάλ, ενστερνίστηκε
την ιδέα του «νέου ανθρώπου» του Τσε Γκεβάρα. Τότε η πνευματική εργασία έγινε όπλο και η
δημιουργία μεταμφίεση για την επαναστατική δράση. Σε αυτό το πλαίσιο πλείστοι λατινοαμερικανοί
διανοούμενοι συνεργάστηκαν και τάχθηκαν το πλευρό των Σαντινίστας τόσο στην πολιτική
μεταρρύθμιση όσο και στον ένοπλο αγώνα. Ίσως το πιο απτό παράδειγμα είναι η καμπάνια κατά
του αναλφαβητισμού η οποία είχε ως αποτέλεσμα περίπου εκατό χιλιάδες εγγράμματοι πολίτες
αυτοβούλως να ταξιδέψουν στην υπανάπτυκτη ύπαιθρο της Νικαράγουας ως μέλη του Λαϊκού
Στρατού Αλφαβητισμού. Όταν είχε αρχίσει το πρόγραμμα, περισσότεροι από τους μισούς
Νικαραγουανούς ήταν αναλφάβητοι. Πέντε μήνες αργότερα, ο αναλφαβητισμός είχε περιοριστεί
στο 12%. Πολύ σύντομα το ποσοστό αυτό μηδενίστηκε.
Αυτές ήταν λίγες από τις στιγμές δόξας των Σαντινίστας και της πολιτικής τους. Τα προβλήματα δεν
έλειψαν. Οι ΗΠΑ ποτέ δεν τους αποδέχθηκαν. Η αντιπολίτευση έπαιξε άσχημο παιχνίδι, υποκινούμενη
από τον ισχυρό Βορρά με αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσεις να συνοδεύονται πάντα από ένοπλο
αγώνα. Οι περιπέτειες συνεχίζονται. Όμωςοι Σαντινίστας έγιναν θρύλος.

Ελ Σαλβαδόρ: Το κόσμημα της Σερέν

Ονομάζεται και «Πομπηία της Αμερικής» εν μέρει χάρη στην τεχνική του σοβατίσματος που
ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές. Ο σοβάς που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των κτιρίων
είναι παρόμοιος με αυτόν της Πομπηίας στην Ιταλία. Η διεθνής ονομασία του εντυπωσιακού αυτού
αρχαιολογικού χώρου είναι πάντως Τζόγια ντε Σερέν που στα ισπανικά σημαίνει Κόσμημα της
Σερέν. Και είναι πράγματι ένα κόσμημα!
Είναι ίσως ο καλύτερα σωζόμενος οικισμός της Κλασικής Περιόδου (200 μ.Χ. - 900 μ.Χ) και το
γεγονός αυτό οφείλεται στην καταστροφική έκρηξη του κοντινού ηφαιστείου Λόμα το έτος 600.
Επρόκειτο για έναν αγροτικό οικισμό των Μάγια που εγκαταλείφθηκε ένα απόγευμα, μετά το πέρας
των εργασιών και πριν τον βραδινό ύπνο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι φωτιές
μαγειρέματος δεν είχαν σβηστεί και τα στρώματα ύπνου δεν είχαν ανοιχτεί. Εκεί ζούσαν 200
άνθρωποι μαζί με τα ζώα τους. Η έκρηξη συνέβη Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Πριν από αυτήν έγινε
ένας προειδοποιητικός σεισμός έντασης 4 Ρίχτερ και από το ηφαίστειο βγήκαν ζεστές
αναθυμιάσεις. Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε και έφυγαν από το χωριό όπως
όπως. Δεν περίμεναν την καταστροφή, διότι τα νοικοκυριά και τα δημόσια κτίρια έμειναν
τακτοποιημένα. Τρόφιμα, εργαλεία και λοιπά χρήσιμα αντικείμενα τα άφησαν στις αποθήκες και
στους άλλους χώρους φύλαξης. Ενδεχομένως οι κάτοικοι πήγαν να προφυλαχθούν σε κάποιο
απομακρυσμένο μέρος και ίσως από κει είχαν θέαση των όσων ακολούθησαν στο χωριό τους. Το
ηφαίστειο εξερράγει και η λάβα κάλυψε όλο τον οικισμό σχηματίζοντας ένα απίστευτο μονωτικό
κέλυφος στα κτίρια πάχους 4-8 μέτρων. Κάτω από αυτό το κέλυφος έμειναν όλα ανέγγιχτα, ακόμα
και οι σπόροι, τα τρόφιμα, τα πάντα. Όπως φάνηκε, 1400 χρόνια μετά, οι Μάγια εκείνου του χωριού
καλλιεργούσαν ταπιόκα, γκουάβα, αγαύη και κακάο. Ασχολούνταν με το ανταλλακτικό εμπόριο και
αντάλλασσαν τα προϊόντα τους με εργαλεία από γειτονικά χωριά.

Η Τζόγια ντε Σερέν ανακαλύφθηκε τυχαία το 1976 από έναν οδηγό μπουλντόζας. Είχε πάει να
ανακατέψει το χώμα της περιοχής στο πλαίσιο ενός κρατικού αγροτικού προγράμματος. Ο
εκσκαφέας χτύπησε κάτι σκληρό και ο οδηγός ειδοποίησε τις αρχές. Τις πρώτες έρευνες διεξήγε ο
καθηγητής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Πέισον Στις, το 1978 και το 1980. Ο
Σιτς εξειδικεύεται στον πολιτισμό των Μάγια στην Κεντρική Αμερική. Οι ανασκαφές συνεχίζονται από
το 1988 ως σήμερα. Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί από τη λάβα 70 κτίρια που περιλαμβάνουν
κουζίνες, αποθήκες, σπίτια, εργαστήρια, έναν λατρευτικό χώρο και μία δημόσια σάουνα. Ο
αρχαιολογικός χώρος καθώς και η ευρύτερη περιοχή της Σερέν στην οποία εκτελούνται ανασκαφές
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα– Πάναμα
Σίτι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω
ενδιάμεσου σταθμού για την Πόλη του Παναμά.Άφιξη
αυθημερόν στο «Χονγκ Κονγκ» της Κεντρικής
Αμερικής, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς η Πόλη
του Παναμά, είναιμιαπόληπουσφύζει από ζωή και έχει
κάτι για τον καθένα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Πάναμα Σίτι – Σαν Χοσέ (πτήση, ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σαν
Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Άφιξη και
ξενάγηση στην πόλη για να δούμε τα σημαντικότερα
αξιοθέατά της, όπως το Εθνικό Θέατρο (1897), στο
οποίοθαξεναγηθούμε και στον εσωτερικό του χώρο,
το Εθνικό Μουσείο, τηνΕθνική Βιβλιοθήκη, το
εντυπωσιακό Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και τον
φυσικό
«πνεύμονα»
της
πρωτεύουσας,
το
ΜητροπολιτικόΠάρκο
Λα
Σαμπάνα,
την
Πανεπιστημιούπολη κ.ά. Επίσης θα επισκεφθούμε το
Μουσείο Χρυσού, στις αίθουσες του οποίου και θα
ξεναγηθούμε, ενώ θα ξεναγηθούμε και στο σπίτι του
Όσκαρ Άριας Σάντσες, του προέδρου της Κόστα Ρίκα,
ο οποίος τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης ως
επιβράβευση για τις προσπάθειές του προκειμένου να
τερματιστούν οι εμφύλιες συρράξεις στα κράτη της
Κεντρικής Αμερικής. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Σαν Χοσέ – Μανουέλ Αντόνιο – Σαν Χοσέ
Αναχώρηση με προορισμό το Μανουέλ Αντόνιο, στις
ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι μαγευτικές παραλίες
του με τα σμαραγδένια νερά και τη λευκή άμμο,
καθώς και το πυκνό τροπικό δάσος που φτάνει έως
τις ακτές συνθέτουν ένα ονειρικό́ σκηνικό́.
Το Μανουέλ Αντόνιο ανακαλύφθηκε το 1519 από τον
Ισπανό εξερευνητή Χουάν Πόνθε ντε Λεόν, ο οποίος
κατέπλευσε στις ακτές της Κόστα Ρίκα αναζητώντας
το ελιξίριο της νεότητας. Και ήταν τόσο σαγηνευτικό
τοτοπίο, που τον έκανε να εγκαταλείψει τον αρχικό του
σκοπό και να ασχοληθεί με την εξερεύνηση αυτού του
επίγειου παράδεισου!Στη διαδρομή για το Μανουέλ
Αντόνιο θα δούμε φυτείες που τροφοδοτούν με καφέ,
κακάο και μπανάνες τις αγορές της Ευρώπης, καθώς
και τον εγκαταλελειμμένο σιδηρόδρομο που απέκτησε
αυτή η μικρή χώρα από τις αρχές του προηγούμενου

αιώνα προκειμένου να μεταφέρεται ο καφές στις ακτές
και από εκεί στην Ευρώπη. Το Εθνικό Πάρκο του
Μανουέλ Αντόνιο αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα
εθνικά πάρκα στην Κόστα Ρίκα. Εδώ οι παρθένες
αμμουδιές και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πλαισιώνονται
από τροπική ζούγκλα, κι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε σπάνια είδη πτηνών και ζώων αλλά και
υπέροχες διαδρομές μέσα σε πραγματική ζούγκλα! Σε
αυτό το πάρκο θα κληθούμε να επιστρατεύσουμε το
ένστικτο του εξερευνητή, αναζητώντας ιγκουάνα,
πιθηκάκια καπουτσίνος καθώς και τα γοητευτικά σλοθ
(σ.σ.:
βραδύποδες,
νωθρά
και
βραδυκίνητα
θηλαστικά, χαρακτηριστικά της Κεντρικής Αμερικής),
αλλά και περπατώντας σε μονοπάτια με πανύψηλα
δέντρα που αντιλαλούν από τις κραυγές των πιθήκων
και τα κρωξίματα πουλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας στο Σαν Χοσέ και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Σαν Χοσέ– Τορτουγκέρο
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο
μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής που περνά από
φυτείες μπανάνας και ξεχασμένα χωριουδάκια.
Φτάνοντας στην προβλήτα θα συνεχίσουμε για δύο
ώρες εν πλω, περνώντας μέσα από τα κατάφυτα
κανάλια της ζούγκλας μέχρι να φτάσουμε στο lodge
που βρίσκεται στην «καρδιά» της. Στη διάρκεια της
διαδρομής ο ξεναγός μας θα μας εξηγεί το πώς
δημιουργήθηκε όλο αυτό το σκηνικό στο οποίο
συμμετέχουμε σήμερα. Το όνομα του πάρκου σημαίνει
«καταφύγιο χελωνών» και ιδρύθηκε για την προστασία
της πράσινης χελώνας της Καραϊβικής. Ανάμεσα στον
ποταμό Τορτουγκέρο και στην Καραϊβική βρίσκεται ένα
πολύ μικρό χωριό που λέγεται επίσης Τορτουγκέρο.
Μέσα σε 5 λεπτά μπορεί κανείς να περπατήσει από τη
μια πλευρά του χωριού στην άλλη απόένα μονοπάτι.
Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Η μεταφορά γίνεται με κανό
– ορισμένα διαθέτουν κινητήρα, αλλά τα περισσότερα
είναι με κουπιά.
Στο χωριουδάκι θα έχουμε δύο εναλλακτικές: ή θα
μεταβούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο μας και θα
περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι του ή μπορούμε
να δειπνήσουμε σε ρεστοράν της περιοχής,
αντιπροσωπευτικό της κουζίνας της Καραϊβικής.
Ό,τι και να επιλέξουμε αυτό που έχει σημασία είναι πως
το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, μια
και το σημείο αυτό είναι εντελώς απομονωμένο από
τον υπόλοιπο κόσμο και έχει διατηρήσει το έντονο
χρώμα της αφροκαραΐβικής κουλτούρας. Τα παιδιά
τρέχουν αμέριμνα στους χωματένιους δρόμους του, οι

άνδρες περιποιούνται τα πολύχρωμα βαρκάκια τους και
οι γυναίκες καθισμένες έξω από τα μισογκρεμισμένα
σπίτια τους, αλλάόμορφα στολισμένα με χρώμα,
χαζεύουν τους περαστικούς. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις
της γνήσιας ταυτότητας της Κεντρικής Αμερικής το
μέρος αυτό είναι το ιδανικό. Η διαμονή μας γίνεται σε
lodge μέσα στη ζούγκλα, παρέχοντάς μας βασικές
ανέσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην
εξερεύνηση του Εθνικού Πάρκου του Τορτουγκέρο.
Πρόκειται για ένα σύστημα φυσικών και τεχνητών
καναλιών αλλά και πλεύσιμων λιμνών, το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου εκτείνεται στα πεδινά, με ορεινές
κορυφές ηφαιστειακής προέλευσης να οριοθετούν το
δυτικό τμήμα του. Με πλοιάριο θα αναζητήσουμε τους
«κατοίκους» αυτής της καταπράσινης περιοχής: 309 είδη
τροπικών πουλιών, φλώροι, γεράκια, αλκυόνες και
ερωδιοί, παπαγάλοι μακάο, πίθηκοι, βραδύποδες,
αλιγάτορες, πίθηκοι και άλλα ζώα. Οι οδηγοί μας θα
σταματούν την πορεία μας μέσα στη ζούγκλα κάθε
φορά που θα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιος
ζωντανός οργανισμός που αξίζει την παρατήρησή μας.
Η πλεύση αυτή γίνεται σε απόλυτη ησυχία, έχοντας σαν
υπόκρουση τους ήχους της ζούγκλας και τα κρωξίματα
των πουλιών ή τα ουρλιαχτά των πιθήκων που βουτούν
με μανία στον αέρα κατά τη μεταφορά τους από το ένα
δέντρο στο άλλο, και παρατηρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερα από τα ζωτικά είδη των καναλιών.
Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα τροπικά δάση
που έχουμε δει ποτέ στα ταξίδια μας στον κόσμο.
Επιστρέφοντας στο lodge μας θα χαλαρώσουμε
περπατώντας στη φύση και ψάχνοντας στα μεγάλα
φύλα των φυτών τα μικροσκοπικά́ πράσινα βατραχάκια
με τα κόκκινα μάτια, σήμα-κατατεθέν της φύσης της
Κόστα Ρίκα. Μπορεί́ στις φωτογραφήσεις να φαίνονται
μεγαλόσωμα, αλλά́ έχουν το μέγεθος του νυχιού́ μας.
Όποιος τα ανακαλύψει, το επικοινωνεί́ και με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Όσο για το βραδινό́ μας στο lodge, καλό́ είναι να μην
έχουμε πολλές προσδοκίες. Το αντιστάθμισμά μας σε
αυτό́ θα είναι οι πολλές ιστορίες που θα έχουμε να
διηγηθούμε από́ τη σημερινή́ ημέρα.
6η ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο – Εθνικό Ηφαιστειακό
Πάρκο Αρενάλ (πεζοπορία στο ηφαίστειο)
Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό μας το
ηφαίστειο Αρενάλ. Πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά

ηφαίστεια στον κόσμο, μια ισχυρή απόδειξη πως κάτω
από τον εξωτερικό της φλοιό, η Γη δεν κοιμάται
καθόλου… Μικρές εκρήξεις που συνοδεύονται από
καπνούς και στάχτη είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ενώ
το θέαμα της ροής της φωτεινής κόκκινης λάβας τη
νύχτα είναι σίγουρα μοναδικό. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι
έχετε μαζί σας φωτογραφικές μηχανές και κάμερες για
να αποτυπώσετε τη μοναδικότητα του εξαιρετικού
τοπίου. Η περιοχή καταστράφηκε το 1968 και τώρα
βρίσκεται στη διαδικασία της αναγέννησης. Το
ηφαίστειο Αρενάλ ανέρχεται σε περίπου 1.633 μέτρα αν
και το ακριβές ύψος κορυφής αλλάζει συχνά λόγω της
ηφαιστειακής δραστηριότητας. Απολαύστε την πιο
εξαιρετική θέα του σε μια ήπια πεζοπορία κατά μήκος
της βάσης του ηφαιστείου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Αρενάλ – Διάσχιση συνόρων Πένιας
Μπλάνκας – Γρανάδα (Νικαράγουα)
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια πανέμορφη
διαδρομή προς τα σύνορα της Κόστα Ρίκα με τη
Νικαράγουα. Περνώντας στο έδαφος της Νικαράγουα
θα κατευθυνθούμε προς την όμορφη αποικιακή πόλη
της Γρανάδας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Γρανάδα (ξενάγηση) –ηφαίστειο Μασάγια –
Κρουαζιέρα στη λίμνη Νικαράγουα – Γρανάδα
Ξεκινάμε με μια ξενάγηση στην πόλη της Γρανάδας και στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το ηφαίστειο Μασάγια με
κεντρικό κρατήρα ύψους 635 μέτρων, που καπνίζει
συνεχώς θειάφι. Ο ινδιάνικος θρύλος μιλάει για τη θεά της
φωτιάς Τσακιουτίκε που την εξευμένιζαν ρίχνοντας
ανθρώπους στον κρατήρα. Κατόπιν θα απολαύσουμε
μια κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη Νικαράγουα, στην
οποία υπάρχουν περί τα 400 νησάκια με οργιώδη
βλάστηση. Η Λίμνη Νικαράγουα είναι η μεγαλύτερη της
Κεντρικής Αμερικής, και η 10η στον κόσμο. Έχει έκταση
8.157 τ.χλμ., μήκος 160 χλμ. και μέσο πλάτος 72 χλμ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Γρανάδα.
Διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Γρανάδα – Λεόν (ολοήμερη εκδρομή) –
Μανάγκουα
Αναχωρούμε από τη Γρανάδα για μια ολοήμερη
εκδρομή στην όμορφη αποικιακή πόλη της Λεόν. Ο
καθεδρικός ναός της αποτελεί μνημείο της Unesco, ενώ
ιδιαίτερης μνείας αξίζει το σπίτι-μουσείο του σπουδαίου
μοντερνιστή συγγραφέα Ρουμπέν Νταρίο και η Συλλογή

Τέχνης Ορτίς-Γκουρδιάν. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
τη Μανάγκουα, την πρωτεύουσα της Νικαράγουα, που
είναι χτισμένη στην ομώνυμη λίμνη και μας φέρνει
έντονα στη μνήμη τις μάχες με τους Σαντινίστας και τον
στρατό του Σαμόζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί απογευματινή σύντομη
περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης που
συνέδεσε το όνομά της με το θρυλικό κίνημα των
Σαντινίστας.
Επιστροφή
στο
ξενοδοχείο
και
διανυκτέρευση.
10η ημέρα: Μανάγκουα – πτήση για Σαν Σαλβαδόρ (Ελ
Σαλβαδόρ)
Αναχώρηση από τη Μανάγκουα και πτήση με
προορισμό την πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά πόλη της
Κεντρικής Αμερικής, το Σαν Σαλβαδόρ, πρωτεύουσα
του κράτους Ελ Σαλβαδόρ, που βρίθει από ηφαίστεια,
λίμνες και αποικιακές πόλεις. Αποκαλείται η γη των
ηφαιστείων καθώς υπάρχουν πάνω από 20 ηφαίστεια,
μερικά από τα οποία είναι ακόμη ενεργά. Τα μοναδικής
ομορφιάς φυσικά συμπλέγματα ηφαιστείων και λιμνών
αποτελούν
τουριστικό
πόλο
έλξης
πλήθους
επισκεπτών. Τα ηφαίστεια Ισάλκο, Σάντα Άνα και Σέρο
Βέρντε (1.910 μέτρα ύψος) είναι μερικά από αυτά που
υπάρχουν. Μετά την άφιξή μας στο Ελ Σαλβαδόρ, θα
επισκεφτούμε το ΣέροΒέρντε, μια προστατευόμενη
περιοχή ανάμεσα από τις επαρχίες Σονσονάτε και
Σάντα Άνα, που εκτείνεται πάνω από τη Λίμνη Κοατεπέκ
και το οποίο είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο εδώ και
2.500 χρόνια. Το ηφαίστειο, που έβγαζε καπνό και λάβα
κατακτώντας τον τίτλο «Οφάρος του Ειρηνικού»,
σταμάτησε, έπειτα από μια συνεχή δραστηριότητα 187
ετών, το 1957. Αποτελεί εθνικό πάρκο και προσφέρει
ατμοσφαιρική θέα της λίμνης και του ηφαιστείου
Ισάλκο. Με πλούσια βλάστηση από πεύκα, συκιές,
κάκτους και φτέρες, είναι το καταφύγιο πολλών από τα
400 είδη πουλιών που ζουν σε όλη τη χώρα, ανάμεσά
τους το σπάνιο κετσάλ και το τουκάν με τη μακριά
μύτη. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη
Κουατεπέκ, η οποία έχει διαμορφωθεί από την
κατάρρευση ηφαιστειακού κώνου. Πρόκειται για λίμνη
ηφαιστειακού κρατήρα, με πλάτος 6 χλμ. και βάθος 120
μέτρων, καιπολύ έντονη βλάστηση περιμετρικά.
Επιστρέφουμε στην πόλη του Σαν Σαλβαδόρ για
τηνπεριήγησή μας μέσα από τις λεωφόρους και τα
σημαντικότερα μνημεία του. Θα δούμε το ιστορικό
κέντρο με το μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, το Εθνικό
Ανάκτορο, το Εθνικό Θέατρο, χτισμένο σε γαλλικό
αναγεννησιακό στιλ (κηρύχθηκε εθνικό μνημείο το

1979), την Εκκλησία Ελ Ροζάριο, την πλατεία Λιμπερτάδ,
την παραδοσιακή αγορά χειροτεχνίας και τη Δημοτική
Αγορά Αντίγουο Κασκάτλαν. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Σαν Σαλβαδόρ. Διανυκτέρευση.
11η ημέρα: Σαν Σαλβαδόρ (Ξενάγηση, αρχαιολογικοί
χώροι των Μάγιας– Τζόγια Ντε Σέρεν– Ταζουμάλ)
Παναμάς
Σήμερα
θα
επισκεφθούμε
δύο
σημαντικούς
αρχαιολογικούς χώρους των Μάγιας. Ο αρχαιολογικός
χώρος Τζόγια αποτελεί μία πολιτεία διατηρημένη
εξαιρετικά, λόγω του ότι θάφτηκε κυριολεκτικά στη λάβα.
Πολλοί την ονομάζουν «Πομπηία της Αμερικής».
Συνεχίζουμε για το Ταζουμάλ, ένα ακόμα αρχαιολογικό
σύμπλεγμα του πολιτισμού των Μάγιας με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Πάναμα Σίτυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
12η ημέρα: Πάναμα Σίτι (ξενάγηση)
Η Πόλη του Παναμά, αποτελεί τη «γέφυρα» ανάμεσα στη
Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Το «Χονγκ Κονγκ» της
Κεντρικής Αμερικής, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, είναι
μια πόλη που σφύζει από ζωή και έχει κάτι για τον
καθένα. Ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα επισκεφθούμε το μοντέρνο και αποικιακό της
τμήμα, θα περπατήσουμε ανάμεσα στα σοκάκια με τις
γραφικές κατοικίες και τα μπαλκόνια ισπανο-αποικιακής
τεχνοτροπίας και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τη
Γαλλική Πλατεία και άλλα αξιοθέατα, καθώς επίσης και
τον Πάναμα Βιέχο, την παλιά πόλη του Παναμά, τον
πρώτο οικισμό που έχτισαν οι Ισπανοί και που
καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον πειρατή
Μόργκαν. Διανυκτέρευση.
13η ημέρα: Παναμάς (Ολοήμερη εκδρομή στους
Ιθαγενείς Εμπέρα)
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο
Τσάγρες, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
τον πολιτισμό των ιθαγενών Εμπέρα. Θα δούμε από
κοντά τις χειροτεχνίες τους, θα μας διδάξουν τις γνώσεις
τους για τα βότανα και τα φυτά της περιοχής, θα
απολαύσουμε τη μουσική και τους χορούς τους, που
θα μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. Αν θέλετε, μπορείτε
να χρωματίσετε το σώμα σας, όπως κάνουν οι ίδιοι, με
τα φρούτα, μια τεχνική γνωστή ως Jagua. Περπατήστε
στη ζούγκλα, θαυμάστε τη φύση, τα σπάνια ήδη
πτηνών της περιοχής, εξερευνήστε τους κοντινούς
καταρράκτες, όλα αυτά σε μία μόνο ημέρα! Επιστροφή

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
14η ημέρα: Πάναμα Σίτι– Προαιρετική εκδρομή στα
Νησιά Σαν Μπλας* (οδικώς και με πλοίο)
Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη για χαλάρωση στην
πόλη, το οποίο και προτείνουμε.
Προαιρετικά, υπάρχει η δυνατότητα μιας προαιρετικής
εκδρομής στα νησάκια Σαν Μπλας. Αναχώρηση στις
05:30 από την πόλη του Παναμά με οχήματα 4x4 μέχρι
τις ακτές της Καραϊβικής από όπου με πλοίο θα
επισκεφτούμε ένα από τα νησάκια με παραδεισένιες
παραλίες. Πάντα υπάρχει μια οικογένεια ινδιάνων
Κούνας στην οποία ανήκει το νησί και το φροντίζει: Οι
Ινδιάνοι Κούνας δεν είναι γνωστοί μόνο για την
απαράμιλλη τέχνητους στο να δημιουργούν εκπληκτικά
πολύχρωμα κεντήματα, μια τέχνη που οι ίδιοι
χαρακτηρίζουν «δώρο Θεού». Είναι και ότι οι άνθρωποι
αυτοί διατήρησαν σε έναν μεγάλο βαθμό την πολιτική
και πολιτισμική τους αυτονομία. Κοιτώντας από ψηλά τα
365 μικροσκοπικά νησάκια του αρχιπελάγους Σαν
Μπλας, μοιάζουν με πράσινους σπόρους ριγμένους
στο νερό. Με πλοιάριο θα επισκεφθούμε καταυλισμούς,
όπου θα μας κάνει εντύπωση ο προκολομβιανός
πολιτισμός τους.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκδρομή στα νησάκια Σαν Μπλας διαρκεί
13 ώρες. Είναι κουραστική, διότι απαιτεί πολύ πρωινό
ξύπνημα και μεγάλη οδική διαδρομή. Όσοι ταξιδιώτες
δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την προαιρετική
εκδρομή, θα έχουν ελεύθερο χρόνο στην Πόλη του
Παναμά.
15η ημέρα: Παναμάς –Διώρυγα του Παναμά (μερική
διάσχιση – Πτήση για Αθήνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε το «όγδοο θαύμα του
κόσμου», την περίφημηΔιώρυγα του Παναμά, το υγρό
μονοπάτι που χαράχτηκε ανάμεσα στις δύο Αμερικές για
να ενώσει τους δύο ωκεανούς -τον Ατλαντικό και τον
Ειρηνικό- και το οποίοάλλαξε το τοπίοτηςπαγκόσμιας
ναυσιπλοΐαςκαιτουεμπορίου. Η Διώρυγα του Παναμά
είναιτοστενότερο τμήμα ξηράς ανάμεσα στον Ειρηνικό
και
τον
Ατλαντικό
Ωκεανό.
Η
διάνοιξή
της
ολοκληρώθηκε το 1914 και υπολογίζεταιότι για την
αποπεράτωσή της εργάστηκαν περισσότεροι από
80.000 άνθρωποι. Συνδέει τον Κόλπο του Παναμά στον
Ειρηνικό Ωκεανό με τον Κόλπο της Λιμόν στον Ατλαντικό
Ωκεανό και έχει μήκος 81.300 μ. Γιατί επιλέγουμε μερική
και όχι ολική διάσχιση θα σας το εξηγήσει ο αρχηγός
της αποστολής.
Μετά το τέλος της επίσκεψής μας θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση μας,

μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την Αθήνα.
16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

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

Ξέρετε ότι…
Οι ντόπιοι από το Εκουαδόρ ύφαιναν τα καπέλα με το άχυρο PajaToquila,
χρησιμοποιώντας τις ίνες από τα φύλλα φοινικόδεντρων. Πολλά χρόνια
αργότερα ξεκίνησε η εξαγωγή τους στον Παναμά, όπου χρησιμοποιήθηκαν από
τους εργάτες που δούλευαν στη κατασκευή του Καναλιού του Παναμά για την
προστασία από τον ήλιο και για την ιδιαίτερη ανθεκτικότητά τους στο λύγισμα
χωρίς να χάνουν το αρχικό τους σχήμα. Από τότε τα καπέλα έγιναν γνωστά σε
όλο το κόσμο σαν panamahats.
Λέγεται ότι το καπέλο Πάναμα ονομάστηκε έτσι όταν ο πρόεδρος Ρούσβελτ
έλαβε μέρος στα εγκαίνια της διώρυγας του Παναμά (1913) και δέχτηκε σαν
δώρο ένα καπέλο από το Εκουαδόρ από φύλλα Τοκίγια. Χωρίς να ξέρει την
πραγματική του προέλευση, ευχαρίστησε για το δώρο, αναφέροντάς το ως
καπέλο από τον Παναμά.
Η Κόστα Ρίκα θεωρείται το καλύτερο μέρος για να ζει κάποιος, καθώς οι κάτοικοί
της, οι Ticos, όπως ονομάζονται, είναι, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι πιο
ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη.
H Νικαράγουα είναι το μεγαλύτερο κράτος της Κεντρικής Αμερικής αλλά και από
τα πιο αραιοκατοικημένα.
Το Ελ Σαλβαδόρ είναι το πιο μικρό και πυκνοκατοικημένο κράτος της Λατινικής
Αμερικής και το μόνο κράτος της Κεντρικής Αμερικής που δεν βρέχεται από την
Καραϊβική.

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στο VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή
τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

€ 4.290

Από Θεσσαλονίκη*
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020: 23.12.20
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 11.08.21

€ 4.470

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

Από Λάρνακα**

€ 5.530

με τους φόρους

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:
17.02, 10.03, 24.03, 28.04, 26.05, 07.07, 15.09

€ 4.390

€ 4.570

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

€ 5.630

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 900
Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις
Τιμή προαιρετικής εκδρομής στα Σαν Μπλας οδικώς και με βάρκα : +€ 210

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη Αθήνα – Θεσσαλονίκηστο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να
αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα.
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά
«StopOver Athens»

**Αναχωρήσεις απόΛάρνακα

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της
κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.Σύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσεις
στην Αθήνα καιθέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις
προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό.
 Ξενοδοχεία 4* και 5*. Στη Ζούγκλα Τορτουγκέρο
lodge βασικών ανέσεων. Στο Αρενάλ απλό
ξενοδοχείο στη φύση της Αρενάλ. Στη Γρανάδα
απλό όμορφο ξενοδοχείο αποικιακού στιλ.
 Ημιδιατροφή.
Στο
Τορτουγκέρο
πλήρης
διατροφή.
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, μεταφορές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα.
 Τοπικός ξεναγός.
 Έλληνας έμπειρος αρχηγός.
 Ασφάλεια αστικήςευθύνης.
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα
Ελληνικά VersusTravel.
Αναχωρήσεις από Κύπρο


Στις
αναχωρήσεις
από
Λάρνακα
περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος
καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά
(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή
επιπλέον
ταξιδιωτική
ασφάλεια
χωρίς
επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός
από Φόροι (αεροδρομίων και μη) που
πληρώνονται τοπικά: περίπου 40 €.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
(δεν ισχύει για τις
αναχωρήσεις από την Κύπρο)




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 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: 990 €.
Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται
τοπικά: περίπου 40 €.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.
• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό
σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με
τον αριθμό των χωρών που θα
επισκεφθείτε.
• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα
λόγω μη ανανέωσης του
διαβατηρίου σας.
• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής
υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη
ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν
να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την
πρεσβεία της χώρας στην οποία
επιθυμούν να ταξιδέψουν,
προκειμένου να πληροφορηθούν
τα όποια διαδικαστικά για την
έκδοση βίζας, εφόσον αυτή
απαιτείται. Το VersusTravel 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.
Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα
πωλήσεων.
• Συμμετοχή στην εκδρομή
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το
παρόν πρόγραμμα, το έχετε
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα
αναγραφόμενα, και ότι
αναντίρρητα αποδέχεστε τους
όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στα έντυπά μας και
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν
θέλετε να διαβάσετε τους όρους
συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε
να σας αποσταλούν.

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά
στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας
τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη
στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα,
τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό,
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα
προγράμματά του.
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για
την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν
είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται
στα 1.000€.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα
που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί
στη δική σας κράτηση.
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€
γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε
έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις
πιστωτικές
κάρτες
που
συμμετέχουν
στο
πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την
τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών της κάρτας σας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν
και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική
αίτηση που μπορούμε να σας αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660
EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:
702 48 48 96 95
iban:GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695
EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61
iban:GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5102 - 071578 – 793
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία
VersusTravel
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την
κατάθεση της προκαταβολής σας, με
σκοπό να καταχωρηθεί 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 VersusTravel.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
Το VersusTravel, 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

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα
Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν ταξιδεύουμε,
όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.
Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το VersusTravel έχει εισαγάγει
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντα υπό την προστασία μας
•

Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες μας – κάτι
που έλειπε από την ελληνική αγορά.
Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την επιθυμία μας να
απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.

•

VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που εδώ και
περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, Στοά Παύλου
Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.
Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, που
ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό σκοπό.
Το VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διάθεση,
ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογράφους,
συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποιούς,
καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών.
Στο VersusClub αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή της
Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και κλείνουν με
κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου που έχουμε
διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...

•

Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που μας
έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του VersusClub –
εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου,
ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια Versus –
εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο
Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας.

•

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας
Το VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων
καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που δεν
καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής
ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που
την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις
περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.

•

Άτοκεςδόσεις

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξιδιών
μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).
•
1.
2.
3.

Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
Travelkit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και παρατηρητικότητας,
για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας.
Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας.
Στυλό.

•

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive
Στον χώρο του VersusClub, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από
την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει
«κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος VersusLive μπορούν και οι ταξιδιώτες της
Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.

•

Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που μπορείτε να
λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το VersusTravel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι
ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο VersusTravel, δεν πραγματοποιείται
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel έχει τα
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις της
τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και απλώς
ετοιμάστε βαλίτσες…
«Διαβασμένοι» αρχηγοί
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί με
το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο αρχηγός
σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του
VersusTravel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς
γιατί να το ρισκάρετε;
Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για να
βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε γραμμές
στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας τα
ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη
οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο
καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές
ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά
ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια

διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε
μόνο στο Versus!
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και
χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται
τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για
τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε τον
άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε.
ExploringTheWorldSecretTreasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους
θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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 VersusTravel έκανε προσιτό
το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι
στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας.
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του VersusTravel
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο και
αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες νιώθουν σε
κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, ούτε
εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.
Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις
Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της ελληνικής
αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την Iberia, τη Hatta,
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη SwissAirways, στην
AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς
οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετνάμ κ.ά.
Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ για
κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.
 Εξειδικευμένα τμήματα

Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική,
Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,
για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας,
για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,
για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic,
για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld,
για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness,
για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,
για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η εταιρεία μας
καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.
VERSUSTRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«Η ζωή είναι στιγμές…
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει»
Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

