ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 20.02 & 07.03 (Γκρι φάλαινες), 20.05, 17.07, 15.09, 27.10, 20.12
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 15.01, 18.02
11, 15, 19 Ημέρες

Το κομμάτι του Μεξικού που σίγουρα λείπει από την
ταξιδιωτική σας συλλογή, ένα αξέχαστο ταξίδι που
επεκτείνεται στο περίφημο Φαράγγι του Χαλκού,
στα τραχιά βουνά της Σιέρα Μάντρε, 4 φορές
μεγαλύτερο από το Γκραν Κάνιον και τόπος
διαμονής των Ινδιάνων Ταραουμάρα. Επεκτείνεται
επίσης στην Μπάχα Καλιφόρνια, τη χερσόνησο της
Κάτω Καλιφόρνιας, την αμερικανική έκδοση των
Γκαλαπάγκος: πλούσια φυσική ιστορία και
παρθένα ομορφιά, ο παράδεισος του φυσιοδίφη.
Και όλα αυτά μαζί με πόλεις - ζωντανά μουσεία, με
μοναδικά ιστορικά κτίρια και πλακόστρωτες
πλατείες και άλλες φωλιασμένες σε κατάφυτους
λόφους, όπου τα στενά δρομάκια και η αποικιακή
αρχιτεκτονική τους προσδίδουν το άρωμα του
παραδοσιακού Μεξικού.

Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:









Μέξικο Σίτι



Το Μεξικό δεν είναι μία, αλλά πολλές χώρες μαζί. Χώρα
των αντιθέσεων από την ίδια της τη φύση: ηφαίστεια με
χιονισμένες κορυφές, παραλίες με πελώρια κύματα,
υψίπεδα κοντά στον ουρανό και στον ήλιο, ζούγκλες,
άγονες πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, έρημοι, γκρεμοί,
φαράγγια και βαθιές κοιλάδες. Μια παρθένα φύση με
την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία.
Είναι γη των ονείρων, χώρα υπέρτατου φωτός, τόπος
μυστηρίου και θρύλου, όπου η σφραγίδα της αρχαίας
ιστορίας του ανθρώπου είναι πολύ αισθητή. Αρχαίοι
πολιτισμοί (Ολμέκοι, Ζαποτέκοι, Μάγιας, Τολτέκοι, Αζτέκοι
κλπ.), που εξαρθρώθηκαν από τους Κονκισταδόρες,
πυραμίδες, αποικιακά κτίρια, ζούγκλες, εκπληκτικές
παραλίες, Ινδιάνοι, Μεστίζος, ντόπια χειροτεχνήματα,
νόστιμη και πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, συναρπαστικοί
ρυθμοί και μουσική.



Viva México!





Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*.
Πρωινό
καθημερινά
για
το
11ήμερο
πρόγραμμα.
Ημιδιατροφή στην επέκταση στο Φαράγγι του
Χαλκού και στην Μπάχα Καλιφόρνια.
Επίσκεψη στον σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο
των
προκολομβιανών
πολιτισμών
Τεοτιχουακάν.
Επίσκεψη στο αποστακτήριο της παγκοσμίου
φήμης τεκίλας Cuervo.
Επίσκεψη στο σπίτι της Φρίντα Kάλο.
Επίσκεψη
στο
Εθνικό
Ανθρωπολογικό
Μουσείο.
Στην επέκταση στο Β. Μεξικό:
Εκδρομή στη λίμνη Αραρέκο και τις
παραπλεύρως κοιλάδες de las Ranas και de los
Hongos.
Εκδρομή με τρένο στο Φαράγγι του Χαλκού
(Barrancas del Cobre) στη δυτική πλευρά της
Sierra Madre.
Στην επέκταση στην Κάτω Καλιφόρνια:
Παρατήρηση των γκρίζων φαλαινών μέσα από
βάρκες έξι ατόμων στον Κόλπο Σαν Κάρλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκδρομή για τις φάλαινες ισχύει
μόνο για την αναχώρηση 18/02, κατά την
περίοδο παρουσίας των φαλαινών. Στις
υπόλοιπες αναχωρήσεις αντικαθίσταται με
άλλη εκδρομή τιμή.
Επίσκεψη στο θέρετρο με χαρακτηριστική
αποικιακή αρχιτεκτονική του 18ου αι., το Σαν
Χοσέ ντελ Κάμπο που φημίζεται και για την
παραλία της Παλμίγια.

Τα εκπληκτικά φαράγγια του βόρειου Μεξικού
και η χερσόνησος της κάτω Καλιφόρνια!

Μια φανταστική περιπέτεια στα εκπληκτικά φαράγγια του Βόρειου Μεξικού.
Ένα ταξίδι τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα, που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που θέλουν
να συνδυάσουν το περίφημο τρένο Chihuahua al Pacifico από την θάλασσα του Κορτές ή
Κόλπο Καλιφόρνιας μέσα από το Φαράγγι του Χαλκού και ως την Sierra Tarahumara, με
επισκέψεις σε χωριά και πόλεις που δεν βλέπει κανείς σε οποιαδήποτε άλλα προγράμματα.
Το Φαράγγι του Χαλκού στα απότομα, τραχιά
βουνά της Σιέρα Μάδρε είναι 4 φορές
μεγαλύτερο από το Γράντ Κάνιον και τόπος
διαμονής των Ινδιάνων Ταραχουμάρα.
Το ταξίδι με το τρένο θεωρείται από τα πιο
θεαματικά του δυτικού ημισφαιρίου, καθώς
περνάει μέσα από 86 τούνελ και 37 γέφυρες.
Η Χερσόνησος της Κάτω Καλιφόρνιας, η
μεγαλύτερη της Βόρειας Αμερικής, είναι η
Μεξικάνικη έκδοση των Γκαλαπάγκος: πλούσια
φυσική ιστορία και παρθένα ομορφιά, ο
παράδεισος του φυσιοδίφη. Πέρα από τις
πανέμορφες παραλίες, τα θέρετρα και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, η Χερσόνησος αποτελεί
τόπο της ετήσιας μετανάστευσης των γκρίζων φαλαινών από τα κρύα νερά του Αρκτικού στα
θέρμα της Κάτω Καλιφόρνιας και έτσι αποτελεί έναν από τους καλύτερους τόπους παρατήρησης
φαλαινών παγκοσμίως.

Ο Προστατευόμενος Βιότοπος Φαλαινών του Ελ Βιζκαϊνο

Κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός γκρίζων φαλαινών έρχεται στα νερά των παράκτιων
λιμνοθαλασσών της προστατευόμενης περιοχής για να ζευγαρώσει και να
γεννήσει τα μικρά του. Εδώ ζουν επίσης γαλάζιες και μεγάπτερες φάλαινες, φώκιες,
θαλάσσια λιοντάρια και θαλάσσιοι ελέφαντες. Κάποια είδη θαλάσσιων χελωνών
συγκεντρώνονται στις ακτές για να γεννήσουν τα αυγά τους και περίπου 200 είδη
πουλιών, κάποια από τα ενδημικά, επωάζουν ή και διαχειμάζουν εδώ.
Περίπου στο κέντρο της χερσονήσου Μπάγια Καλιφόρνια και κατά μήκος των
ακτών του Ειρηνικού, εκτείνεται ένας μοναδικός θαλάσσιος βιότοπος με τις λίμνες
Όγιο ντε Λιέμπρε και Σαν Ιγκνάσιο, καθώς και πολλές λιμνοθάλασσες. Ανάμεσα
στον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο συγκεντρώνεται εδώ μεγάλος αριθμός γαλάζιων
φαλαινών. Καλύπτουν μια απόσταση περίπου 8.000 χλμ., ξεκινώντας από το
καλοκαιρινό τους καταφύγιο, την αρκτική θάλασσα Μπέρινγκ, για να
ζευγαρώσουν εδώ και να γεννήσουν τα μικρά τους. Σχεδόν οι μισές από τις
γαλάζιες φάλαινες του κόσμου γεννιούνται στα νερά της Μπάγια Καλιφόρνια.
Πέντε από τα συνολικά επτά είδη θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν σήμερα ζουν
εδώ. Οι ακτές είναι τόπος διαχείμασης για χιλιάδες αποδημητικά πουλιά, όπως π.χ.
η δακτυλιδόχηνα.
Στα νερά του Ελ Βιζκαΐνο συγκεντρώνονται εκτός από τις γαλάζιες φάλαινες,
μεγάπτερες φάλαινες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά, όπως ο θαλάσσιος
ελέφαντας του βορρά, καθώς επίσης και είδη ερπετών απειλούμενα με εξαφάνιση,
όπως η πράσινη χελώνα και η καρέτα- καρέτα.

Ξέρετε ότι…
Η τεκίλα κατάγεται από το Μεξικό. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη μικρή πόλη στο Δυτικό Μεξικό,
που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από την Γουαδαλαχάρα. Ο θρύλος για τη γέννησή της αναφέρει ότι
ένας κεραυνός χτύπησε κάποτε μια αγαύη στην περιοχή μιας φυλής Ινδιάνων του Μεξικού. Εκείνοι τότε
παρατήρησαν ότι το φυτό άρχισε να εκκρίνει ένα γευστικό και καυτερό υγρό, που όταν το έπινες σου
δημιουργούσε ευχάριστα συναισθήματα. Το θεώρησαν δώρο σταλμένο από τους θεούς.
Η αγαύη, η πρώτη ύλη της τεκίλας, δεν είναι
κάκτος, όπως οι περισσότεροι λανθασμένα
πιστεύουν, αλλά ανήκει στην οικογένεια των
κρινοειδών. Η λέξη αγαύη σημαίνει θαυμαστός και
αθάνατος!
Η θαυμαστή ιστορία της ξεκινάει στις αρχές του
16ου αιώνα, με την αποβίβαση στο Μεξικό των
Ισπανών κατακτητών. Αν και οι περιορισμοί για τη
χρήση του αλκοόλ δεν επέτρεπαν την ανεξέλεγκτη
κατανάλωσή του, οι Αζτέκοι παρασκεύαζαν ένα
ποτό που ονόμαζαν pulque (πούλκε) από τη
ζύμωση του χυμού του καρπού της αγαύης.
Οι τύποι της τεκίλας, σύμφωνα με τη μεξικανική
νομοθεσία, είναι τέσσερις.
Silver, Blanco, Plata: η λευκή τεκίλα, εμφιαλώνεται
αμέσως μετά την απόσταξη ή μέσα σε 60 μέρες.
Μπορεί να αποθηκευθεί μέχρι την εμφιάλωση σε
ανοξείδωτες δεξαμενές, αλλά όχι σε ξύλινα βαρέλια.
Gold, Oro, Suave, Joven ή Joven abocado: η κίτρινη
τεκίλα, είναι το ίδιο με τη Silver, με τη διαφορά ότι γίνεται
προσθήκη βελτιωτικών συστατικών -συνήθως
καραμέλας και εσάνς δρυός, σε ποσοστό μέχρι 1% του
συνολικού βάρους-, με σκοπό τη δημιουργία γεύσης
και χρώματος που την κάνουν να μοιάζει παλαιωμένη.
Rested ή Reposado: η τεκίλα που έχει ωριμάσει σε δρύινα βαρέλια
για 2 έως 12 μήνες πριν από την εμφιάλωση.
Aged ή Apejo: η τεκίλα που αποθηκεύεται και αφήνεται να
ωριμάσει σε δρύινα βαρέλια περιεκτικότητας το πολύ 350 λίτρων,
για περισσότερο από έναν χρόνο προτού εμφιαλωθεί. Η
παλαίωση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 8 με 10 χρόνια.

Στην αγορά του Μεξικού κυκλοφορούν περισσότερα από
600 είδη τεκίλας. Οι διαφορές τους εξαρτώνται από την
ποσότητα αγαύης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή
τους. Είναι σαφές πως τα προϊόντα με προσθήκη ζάχαρης,
γνωστά ως mixto tequilas, είναι πολύ κατώτερα από
πλευράς γεύσης, αρώματος και σώματος, συγκριτικά με τις
τεκίλες που παράγονται από 100% αγαύη. Το ποσοστό
αυτό συνήθως αναγράφεται στην ετικέτα.
Η διπλή απόσταξη επιβάλλεται στην παραγωγή της τεκίλας,
αλλά η τριπλή μπορεί να προκαλέσει την εξασθένηση του
αρωματικού χαρακτήρα της. Η επιλογή ανάμεσα σε μια
Apejo ή μια Silver είναι θέμα γούστου, είναι όμως προφανές
πως όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της παλαίωσης τόσο
πιο σκούρο γίνεται το χρώμα της τεκίλας και τόσο πιο
έντονα είναι τα χαρακτηριστικά αρώματα και οι γεύσεις βαρελιού. Η καλύτερη στιγμή θεωρείται πως είναι στα 4
χρόνια της ωρίμασης. Ωστόσο, η παλαίωση δεν προσφέρει στην τεκίλα την εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει σε
άλλα αλκοολούχα ποτά.
Προσοχή: όταν ανοίγετε ένα μπουκάλι τεκίλας εκθέτετε
αυτομάτως το περιεχόμενό του στο οξυγόνο που, όπως
ακριβώς και στο κρασί, θα του προκαλέσει οξείδωση. Για τον
λόγο αυτό θα πρέπει να το καταναλώνετε γρήγορα, μέσα σε
ένα χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων ή μέσα σε δύο
μήνες το πολύ.
Ο μύθος του σκουληκιού: Κάποιες αμερικανικές εταιρείες
εμφιαλώνουν τεκίλα και για λόγους εντυπωσιασμού και
μάρκετινγκ τοποθετούν σκουλήκια μέσα στο μπουκάλι. Δεν
πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση για μεξικανική
παράδοση.
Άσπρο πάτο!
Ο παραδοσιακός τρόπος για να πιείτε την τεκίλα είναι: γλείφω - πίνω – δαγκώνω / αλάτι - τεκίλα - λάιμ. Στο Μεξικό
συνήθως χρησιμοποιείται ένα ψηλό και στενό σφηνάκι, το caballito, που σημαίνει μικρό αλογάκι ή αλλιώς
tequilito. Οι λάτρεις της τεκίλας όμως προτιμούν να την απολαμβάνουν αργά στα ποτήρια του κονιάκ ώστε να
μπορούν να εκτιμήσουν τα ιδιαίτερα αρώματά της. Το caballito πάντως θεωρείται το καταλληλότερο σχήμα και
μέγεθος για την κατανάλωση της τεκίλας.

Φυλή Rarámuri ή Tarahumara

Οι Rarámuri ή Tarahumara είναι μια ομάδα αυτόχθονων ανθρώπων της Αμερικής που ζουν στην
πολιτεία Chihuahua του Μεξικού. Είναι γνωστοί για την ικανότητα τους να τρέχουν μεγάλες αποστάσεις.
Αρχικά κατοικούσαν στην περιοχή Τσιουάουα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Φαράγγι του Χαλκού
στη Σιέρα Μάντρε. Η περιοχή του Sierra Madre στην οποία κατοικούν, ονομάζεται και Sierra Tarahumara
λόγω της παρουσίας τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πληθυσμός Rarámuri το 2006 κυμαινόταν μεταξύ
50.000 και 70.000 ανθρώπων. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να ασκούν έναν παραδοσιακό τρόπο
ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του να ζουν σε σπηλιές και προεξοχές βράχων. Ασχολούνται με το
κυνήγι με βέλη και τόξα, με τις καλλιέργειες κυρίως καλαμποκιού και φασολιών αλλά και με την
κτηνοτροφία, εκτρέφοντας βοοειδή, πρόβατα και κατσίκες. Σχεδόν όλοι οι Ραμάρι μεταναστεύουν από το
ένα μέρος στο άλλο κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η γλώσσα Rarámuri ανήκει στην οικογένεια των ΟυτοΑζτέκων. Στη γλώσσα τους, ο όρος rarámuri αναφέρεται συγκεκριμένα στους άνδρες. Οι γυναίκες
αναφέρονται ως mukí.
Η λέξη Tarahumara για τους Rarámuri, σημαίνει "δρομείς με τα πόδια" ή "εκείνους που τρέχουν γρήγορα"
σύμφωνα με μερικούς πρώτους εθνογράφους όπως ο Νορβηγός Carl Lumholtz, αν και αυτή η ερμηνεία
δεν έχει συμφωνηθεί πλήρως. Λόγω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούν σε διασκορπισμένους
οικισμούς, ανέπτυξαν μια παράδοση μεγάλων αποστάσεων έως και 200 μίλια (320 χλμ.)
Η χρήση των huaraches, μια παραδοσιακή μορφή υποδημάτων τους όταν τρέχουν αποτέλεσε
αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Η παράδοση μεγάλων αποστάσεων έχει επίσης τελετουργικές και
ανταγωνιστικές πτυχές. Συχνά, οι άντρες κλωτσούν ξύλινες μπάλες καθώς τρέχουν σε διαγωνισμούς και
οι γυναίκες χρησιμοποιούν ραβδί και στεφάνες. Οι κούρσες αυτές είναι σαν “σκυταλοδρομίες”, όπου ο
ένας δρομέας κλωτσάει μία μπάλα στον επόμενο, ενώ οι συμπαίκτες τρέχουν μπροστά στο επόμενο
σημείο. Αυτοί οι αγώνες μπορούν να διαρκέσουν από λίγες ώρες έως και μερικές μέρες χωρίς διάλειμμα.
Η θρησκεία τους είναι ένα είδος γηγενών εθίμων και Ρωμαιοκαθολικισμού. Ενώ έχουν διατηρηθεί τα
ιθαγενή θρησκευτικά στοιχεία, υπάρχουν ισπανικά καθολικά τελετουργικά στοιχεία, που δείχνουν «μια
πραγματική ένταξη με ζωτικά πολιτιστικά συμφέροντα».
Η μουσική και ο χορός ενσωματώνονται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ζωή της Tarahumara. Οι
μελωδίες τους είναι γνωστές ως matachín και χορεύονται από χορευτές ντυμένους με πολύχρωμα
ενδύματα που μοιάζουν με ρούχα της Βόρειας Αφρικής και συνοδεύονται από κουδουνίστρες (sáuraka).
Η διατροφή τους περιλαμβάνει φασόλια, τσίλι, πατάτες, ντομάτες και γλυκοπατάτες, μήλα, βερίκοκα,
σύκα και πορτοκάλια. Οι Tarahumaras τρώνε επίσης κρέας, αλλά αυτό αποτελεί λιγότερο από το 5% της
διατροφής τους. Τα περισσότερα από τα κρέατα που καταναλώνουν είναι ψάρια, κοτόπουλο και
σκίουρους.

To Φαράγγι του Χαλκού

Το Φαράγγι του Χαλκού είναι μια ομάδα έξι
ξεχωριστών φαραγγιών στο Sierra Madre στο
νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας Chihuahua
στο βορειοδυτικό Μεξικό, με μέγεθος 25.000
τετραγωνικά μίλια. Τα φαράγγια
σχηματίστηκαν από έξι ποτάμια που
αποστραγγίζουν τη δυτική του πλευρά,
συγχωνεύονται στο Ρίο Φουέρτε και
καταλήγουν στον Κόλπο της Καλιφόρνια. Το
φαράγγι έχει πάρει το όνομά του από το χαλκό
πράσινου χρώματος που είναι στα τοιχώματα.
Το ορεινό τμήμα του φαραγγιού έχει μέτριες θερμοκρασίες από Οκτώβριο έως Νοέμβριο και
Μάρτιο έως Απρίλιο. Το κάτω μέρος των φαραγγιών είναι υγρό και ζεστό και παραμένει έτσι
όλο το χρόνο. Κατά τους θερμότερους μήνες, Απρίλιο έως Ιούνιο, η ξηρασία είναι ένα χρόνιο
πρόβλημα με λίγες βροχοπτώσεις μέχρι τον Ιούλιο όταν ξεκινά η περίοδος των βροχών.
Η περιοχή του φαραγγιού έχει πολλά είδη πεύκων, βελανιδιών και αγριολούλουδων. Χαμηλά
στο φαράγγι ευδοκιμούν φοίνικες όπου το νερό είναι άφθονο και το κλίμα τροπικό.
Στο φαράγγι λαμβάνουν χώρα πολλές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, αναρρίχηση,
ποδηλασία, ιππασία κ.α.

Μεξικό: Τεοτιουακάν, η πόλη των θεών
Δημιουργήθηκε από τους Αζτέκους και είναι η σημαντικότερη και μεγαλύτερη προκολομβιανή
μητρόπολη του Μεξικού. Μέχρι τη δεκαετία του 1920, ελάχιστα πράγματα ήταν γνωστά για την
Τεοτιουακάν που στη γλώσσα Νάουατλ (των Αζτέκων) σημαίνει «η πόλη των θεών». Ωστόσο
σήμερα έχουμε πλέον μία καθαρή αναπαράσταση της εξέλιξής αυτής της πόλης-κράτους, η οποία
διήρκησε μία χιλιετία και εννοείται πως αποτελεί μνημείο της UNESCO.
Ας
δούμε
όμως
πιο
αναλυτικά τη σαγηνευτική
ιστορίας της. Στην κοιλάδα
Τεοτιουακάν,
η
πρώτη
ανθρώπινη
εγκατάσταση
χρονολογείται το 600 π.Χ.
Από τότε και μέχρι το 200 π.Χ.
υπήρχαν στην τοποθεσία
διάσπαρτα μικρά χωριά, ενώ
υπολογίζεται ότι ο συνολικός
πληθυσμός της κοιλάδας
ανερχόταν περίπου σε 6.000
κατοίκους. Από το 100 π.Χ.
έως
το
750
μ.Χ.,
η
Τεοτιουακάν εξελίχθηκε σε
ένα τεράστιο αστικό και
διοικητικό κέντρο με επιρροές
σε όλη τη Μεσοαμερική. Με
τον
όρο
Μεσοαμερική
αναφερόμαστε στην πολιτισμική περιοχή που περιλαμβάνει το σημερινό νότιο ήμισυ του Μεξικού,
τα εδάφη της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Μπελίζε καθώς και τις δυτικές περιοχές της
Ονδούρας, της Νικαράγουας και της Κόστα Ρίκα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι ορίζουν αυτή την
πολιτισμική περιοχή με βάση τα ακόλουθα στοιχεία: αγροτική οικονομία, καλλιέργεια καλαμποκιού,
χρήση δύο ημερολογίων (θρησκευτικού και πολιτικού), ανθρωποθυσίες ως μέρος της
θρησκευτικής έκφρασης, λίθινη τεχνολογία και απουσία μεταλλουργίας.
Η ιστορία της Τεοτιουακάν χωρίζεται σε τέσσερις διαδοχικές περιόδους, που είναι γνωστές ως
Τεοτιουακάν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. H περίοδος I διαρκεί από το 200 π. Χ. έως το έτος 0 και σηματοδοτεί τη
δημιουργία μιας πραγματικής πόλης. Κατά την περίοδο αυτή, η Τεοτιουακάν διαμορφώθηκε πάνω
στον άξονα της Λεωφόρου των Νεκρών, που βρισκόταν τότε στο στάδιο της κατασκευής της.
Πιστεύεται πως αυτή η λεωφόρος, μήκους 2 χλμ. και πλάτους 45 μέτρων είναι στρωμένη πάνω σε
τάφους. Επίσης κατά μήκος της έχουν ανακαλυφθεί 23 συμπλέγματα ναών, που ανήκουν στην
περίοδο αυτή. Τότε χτίστηκαν και τα εντυπωσιακότερα μνημεία, οι τεράστιες Πυραμίδες του Ήλιου
και της Σελήνης, που ήταν αφιερωμένες στη λατρεία των δύο ουράνιων σωμάτων.
Η περίοδος ΙΙ διήρκεσε από το έτος 0 έως το 350 μ. Χ. και μαρτυρά την εξέλιξη της Τεοτιουακάν από
πόλη-κράτος σε μητροπολιτικό κέντρο της Μεσοαμερικής. Η περίοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη
τόσο για τη μνημειώδη αρχιτεκτονική όσο και για τη γλυπτική της Τεοτιουακάν. Το ωραιότερο από
τα μνημεία αυτών των χρόνων είναι ο ναός του Κετζαλκόατλ, δηλαδή του φτερωτού φιδιού –
πρόκειται για τη σημαντικότερη θεότητα των Αζτέκων. Κατά την περίοδο αυτή ολοκληρώθηκε επίσης
η κατασκευή της Πυραμίδας της Σελήνης, καθώς και η επιβλητική πλατεία που βρίσκεται μπροστά
της. Στην κορυφή της Πυραμίδας της Σελήνης, που είναι επίπεδη, ελάμβαναν χώρα οι
ανθρωποθυσίες. Για την τελετή αυτή χρησιμοποιούνταν ειδικές λεπίδες οψιδιανού, εξαιρετικά λεπτές
σαν ξυράφια, με τις οποίες αφαιρούνταν η καρδιά του θύματος. Ο οψιδιανός είναι μαύρο πέτρωμα
των ηφαιστείων και σύμφωνα με τα ευρήματα της περιοχής χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα για την
κατασκευή όπλων, εργαλείων και κοσμημάτων.

Η περίοδος ΙΙΙ διήρκεσε από το έτος 350 μ. Χ. έως το 650 μ. Χ. Είναι η λεγόμενη Κλασική Περίοδος,
και τότε η Τεοτιουακάν έζησε τη μεγαλύτερη δόξα της. Ο πληθυσμός της είχε φτάσει πλέον τους
150.000 - 200.000 κατοίκους και συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου, με
2.000 κτήρια σε έκταση 30 τ.χλμ. Εκείνα τα χρόνια πραγματοποιήθηκε μαζική αναβάθμιση μνημείων
και ο ναός του Κετζαλκόατλ καλύφθηκε με πλούσια γλυπτική διακόσμηση. Τυπικό καλλιτέχνημα της
περιόδου ΙΙΙ θεωρούνται και τα νεκρικά προσωπεία, που είναι φιλοτεχνημένα κυρίως από πράσινη
πέτρα και καλυμμένα με ψηφίδες από τιρκουάζ, όστρακο ή οψιδιανό. Τα νεκρικά προσωπεία έχουν
φυσικό μέγεθος και προορίζονταν για να καλύπτουν το πρόσωπο των νεκρών.
Η περίοδος ΙV αρχίζει από το 650 μ.Χ. και διαρκεί μέχρι το 750 μ.Χ. Σηματοδοτεί την τελική κατάρρευση
της Τεοτιουακάν, όταν η πόλη καταστράφηκε από τους Τολτέκους, που εισέβαλαν στην περιοχή.
Ναοί, ανάκτορα, μέγαρα ευγενών και ιερέων και συγκροτήματα κατοικιών τότε ερειπώθηκαν, ενώ ο
πληθυσμός σφαγιάστηκε και διασκορπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή.
Ποία ήταν όμως η κοινωνική δομή της Τεοτιουακάν; Κατ’ αρχήν επρόκειτο για μία μητρόπολη
θεοκρατική, όπου το θρησκευτικό ιερατείο ασκούσε υπέρτατη εξουσία. Ο ηγεμόνας ήταν
απαραιτήτως ιερέας και πολεμιστής και ο ίδιος τελούσε τις ανθρωποθυσίες στο πλαίσιο της
λατρείας του πολέμου. Ο πόλεμος αποτελούσε τη βασική πηγή ισχύος της μητρόπολης, μαζί με τον
αγροτικό πλούτο και το μονοπώλιο του οψιδιανού.
Όσο για τον πληθυσμό αυτός χωριζόταν σε 3 διακριτά κοινωνικά στρώματα: ελίτ, μεσαίο και
κατώτερο. Οι κατοικίες της ελίτ βρίσκονταν κατά μήκος της κεντρικής Λεωφόρου των Νεκρών, κοντά
στους ναούς αλλά και κοντά στα
εργαστήρια οψιδιανού. Η ελίτ
αντλούσε εξουσία από τη θεοκρατία
και πλούτο από τα εργαστήρια και
τις αγροτικές περιοχές. Το μεσαίο
στρώμα το συγκροτούσαν γεωργοί
και εξειδικευμένοι τεχνίτες διαφόρων
ειδικοτήτων. Αυτοί κατοικούσαν σε
συγκροτήματα
διαμερισμάτων,
κατανεμημένα σε όλη την πόλη. Στο
τρίτο και κατώτερο κοινωνικό
στρώμα, ανήκε το αγροτικό και το
στρατιωτική δυναμικό. Αυτοί ζούσαν
σε θύλακες μεταξύ των κατοικιών
της μεσαίας τάξης αλλά στην
περιφέρεια της πόλης.
Ένα
στοιχείο
μεγάλου
ενδιαφέροντος στην Τεοτιουακάν
είναι η τεχνουργική εξειδίκευση. Η
αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 842 εργαστήρια, μέσα στην πόλη, που κατανέμονται σε 126
κατασκευής ειδωλίων, 213 αγγειοπλαστικής, 105 επεξεργασίας λίθων για οικοδομές και 398
επεξεργασίας οψιδιανού. Υπολογίζεται ότι το 25% - 30% του πληθυσμού του Τεοτιουακάν
αποτελούνταν από εξειδικευμένους τεχνίτες πλήρους απασχόλησης. Ο οψιδιανός προερχόταν
κυρίως από τα ορυχεία της Πατσούκα που κατείχε η Τεοτιουακάν και η επεξεργασία του αποτελούσε
τη σημαντικότερη βιομηχανία της μητρόπολης, η οποία είχε αποκτήσει το μονοπώλιο στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσοαμερικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Μέξικο Σίτι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το Μέξικο Σίτι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, όπου και θα μας υποδεχθούν με ένα κοκτέιλ
καλωσορίσματος. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Μέξικο Σίτι – Τεοτιχουακάν – Κερέταρο
Το Μέξικο Σίτι είναι μία από τις πλέον πολυπληθείς πόλεις του
κόσμου. Υπήρξε πριν από τον ερχομό των Ισπανών κατακτητών
η έδρα των Αζτέκων, αργότερα η πρωτεύουσα των
αποικιοκρατών και σήμερα το ζωντανό, σύγχρονο πολιτικό,
οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της χώρας. Η ημέρα
μας ξεκινά από την περίφημη Παναγία της Γουαδελούπης, το πιο
σημαντικό προσκύνημα στο Μεξικό – κάποιοι θα έλεγαν και σε
ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο των προκολομβιανών πολιτισμών
Τεοτιχουακάν.
Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή μπροστά στο μεγαλείο του
μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου. Θα συνεχίσουμε για τον
αρχαιολογικό χώρο Τούλα (Tula), έναν από τους πιο σπουδαίους
και πολυσυζητημένους πολιτισμούς της προϊσπανικής περιόδου.
Μετά το πέρας της ξενάγησης, θα αναχωρήσουμε για την πόλη
Κερέταρο. Εκεί θα χαρούμε έναν σύντομο βραδινό περίπατο πριν
φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Κερέταρο – Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
Το Κερέταρο θεωρείται μία από τις 15 «πιο αυθεντικές πόλεις του
κόσμου», σύμφωνα με το National Geographic. Ιδρύθηκε τον 16ο
αι., από μοναστικά τάγματα καθολικών που συγκεντρώθηκαν
εδώ, δημιουργώντας μια πόλη-θρησκευτικό κομψοτέχνημα, αλλά
και «άβατο» για τους ιθαγενείς της εποχής.
Στην ξενάγησή μας, μεταξύ άλλων, θα δούμε την Κάσα ντε λα
Κορεχιδόρα (Casa de la Corregidora), την έδρα της τοπικής
κυβέρνησης, το Τεάτρο ντε λα Ρεπούμπλικα (Teatro de la
República) και το υπέροχο υδραγωγείο του 18ου αι. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για τη γειτονική κωμόπολη Σαν Μιγκέλ ντε
Αγιέντε, όπου και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Μια
πόλη-κόσμημα, με έντονη μουσική παράδοση και μποέμ
χαρακτήρα, το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε μοιάζει με κινηματογραφικό
σκηνικό. Μάλιστα θα μας δοθεί η ευκαιρία το απόγευμα να
χαρούμε μια περιπατητική ξενάγηση για να γνωρίσουμε την πόλη,
επισκεπτόμενοι και τον καταπληκτικό ναό του Μιχαήλ Αρχάγγελου.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε – Ατοτονίλκο – Γουαναχουάτο
Πρωινή αναχώρηση για την κωμόπολη Ατοτονίλκο με το
ομώνυμο θρησκευτικό συγκρότημα του 18ου αι., το οποίο και θα
επισκεφθούμε. Ο πλούσιος επιτοίχιος εσωτερικός διάκοσμος σε
στυλ μεξικανικού μπαρόκ έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως «η Καπέλα
Σιστίνα» του Μεξικού. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
Γουαναχουάτο μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή στη φύση της
Σιέρα Μάδρε.

Άφιξη και περιήγηση στην όμορφη πόλη με τα στενά γραφικά
σοκάκια και τις μεγάλες ανοιχτές πλατείες (που τον Οκτώβριο
αποτελούν σκηνικό για πολλά δρώμενα και παραστάσεις του
φεστιβάλ Σερβαντίνο), κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
θέατρο Χουάρεζ, το φρούριο Αλόντιγα ντε Γραναδίτας και το
περίφημο «Σοκάκι του Φιλιού» (Callejón del Beso). Η ξενάγησή μας
περιλαμβάνει και round trip με το τοπικό τελεφερίκ, πριν
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να
ακολουθήσετε τον αρχηγό μας σε μια νυχτερινή βόλτα στην πόλη.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Γουαναχουάτο – Τεκίλα – Γουαδαλαχάρα
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την πόλη Τεκίλα και
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη. Ακολουθεί επίσκεψη στο
αποστακτήριο της παγκοσμίου φήμης τεκίλας Cuervo πριν
αναχωρήσουμε για την πόλη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα
της πολιτείας Χαλίσκο (Jalisco), όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
6η ημέρα: Γουαδαλαχάρα – Τλακεπάκε – Γουαδαλαχάρα
Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού η Γουαδαλαχάρα. Εδώ
γεννήθηκαν οι μουσικές των Μαριάτσι, η τεκίλα, τα καπέλα
σομπρέρος και «το καυστικό χιούμορ που συνοδεύει τους
ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές…», όπως λένε χαρακτηριστικά.
Στην ξενάγησή μας στην πόλη, μεταξύ άλλων, θα δούμε και το
Οσπίθιο Καβάνιας (Hospicio Cabañas), ένα κτιριακό συγκρότημα
που ανεγέρθηκε το 1791 ως νοσοκομείο και σήμερα είναι
προστατευόμενο μνημείο της UNESCO.
Θα συνεχίσουμε για το προάστιο Τλακεπάκε, γνωστό για την
ξυλογλυπτική, την αργυροχοΐα, την παραγωγή κεραμικών και
δερμάτινων ειδών από τα μέσα του 19ου αι. Στην πλατεία Ελ
Παριάν, στέκι των Μαριάτσι, οι μουσικές καλωσορίζουν τους
επισκέπτες. Εκεί θα αφεθούμε για λίγο στους ρυθμούς της
μεξικανικής μουσικής και θα περιηγηθούμε στα στενά της πόλης
με τα αμέτρητα εργαστήρια και τις μικρές πλατείες με τα περίτεχνα
σιντριβάνια. Το βράδυ θα απολαύσουμε μια παράσταση
Μαριάτσι στο Mariachi Restaurant. Διανυκτέρευση στη
Γουαδαλαχάρα.
7η ημέρα: Γουαδαλαχάρα – Τζιντζουντζάν – Πατσκουάρο –
Μορέλια
Πρωινή αναχώρηση για τη μικρή πόλη Τζιντζουντζάν με δύο
σημαντικά αξιοθέατα: τον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο και το
παλιό μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. Θα συνεχίσουμε για την
καρδιά της ορεινής Μιχοακάν, με προορισμό την πόλη
Πατσκουάρο, με τον υπέροχο αυθεντικό χαρακτήρα. Άφιξη και
ξενάγηση στην πόλη. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα μικρά
χωριά γύρω από τη λίμνη Πατσκουάρο. Θα δούμε την πλατεία
Vasco de Quiroga, το Σπίτι με τις 11 Αυλές (Casa de los 11 Patios),
παλιό δομινικανό μοναστήρι που σήμερα αποτελεί μουσείο λαϊκής
τέχνης, ενώ επίσης θα περάσουμε με βάρκα στο νησάκι Χανίτζιο,
νησί που έχει έντονα συνδεθεί με τις θρησκευτικές παραδόσεις και
γιορτές της περιοχής. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την
πόλη
Μορέλια,
όπου
και
θα
διανυκτερεύσουμε.
8η ημέρα: Μορέλια
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη Μορέλια, μία από τις πιο
όμορφες επαρχιακές πόλεις του Μεξικού. Ζωντανό μουσείο

αρχιτεκτονικής, με υπέροχους πλακόστρωτους δρόμους,
παραδοσιακά κτίρια, εκκλησίες, μουσεία, καταστήματα. Εδώ θα
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γευθούμε κάτι από το
πολύχρωμο και παραδοσιακό Μεξικό, γεμάτο ζωή και μουσική σε
κάθε σχεδόν πλατεία και καλντερίμι. Θα δούμε το κυβερνητικό
μέγαρο, κτίσμα του 1770, που πρωτοχτίστηκε ως κατηχητήριο
ενώ υπήρξε και στρατηγείο κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας,
καθώς και την πλατεία των Όπλων, το Μεγάρο Κλαβιχέρο και το
υδραγωγείο του 18ου αι. Τέλος θα επισκεφθούμε και μία από τις
τοπικές αγορές. Διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Μορέλια – Μέξικο Σίτι (Χοτσιμίλκο, οικία Φρίντα Κάλο)
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Μέξικο Σίτι, την
πρωτεύουσα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας
ημέρας θα επισκεφθούμε την κοντινή περιοχή του Χοτσιμίλκο,
γνωστή για τα κανάλια της, τα οποία δημιουργήθηκαν από ένα
εκτενές σύστημα λιμνών και καναλιών που συνέδεε την περιοχή
με την κοιλάδα του Μεξικού. Η υποχώρηση των υδάτων
δημιούργησε τα κανάλια αυτά, μαζί με τα τεχνητά νησιά, τα
«τσινάμπας» (chinampas). Το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει, αφού
οι αλέγροι Μεξικανοί, ντυμένοι με πολύχρωμες φορεσιές και τα
γνωστά σε όλους σομπρέρο, οδηγούν τις ζωηρόχρωμες
γόνδολές τους, τις «τραχινέρας» (trajineras), στολισμένες με
λογιών πράγματα, πουλώντας τα αγαθά τους και τραγουδώντας
παραδοσιακά τραγούδια! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι
της Φρίντα Kάλο. Ελεύθερο πνεύμα, εκρηκτική, ανένταχτη αλλά
και εύθραυστη, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα, η Μεξικανή
καλλιτέχνιδα, ακολούθησε με απόλυτη πίστη τον προσωπικό,
ασυμβίβαστο δρόμο της. Το Μουσείο Φρίντα Κάλο είναι ένα από
τα πιο ξακουστά αξιοθέατα στο Μέξικο Σίτι. Η καλλιτεχνική αξία της
Κάλο αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατό της, με πολλές εκθέσεις
πλέον ανά τον κόσμο να τιμούν τα έργα της και μαζί και τα έργα
του αξέχαστου παρτενέρ της ζωής της, του Ντιέγκο Ριβέρα. Το
σπίτι της, η Κάσα Ασούλ, στο Κογιοακάν του Μέξικο Σίτι, όπου
έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και άφησε την τελευταία
της πνοή, είναι σήμερα μουσείο και δημοφιλής προορισμός. Στον
Ριβέρα είναι αφιερωμένο το Μουσείο Ντιέγο Ριβέρα ή, όπως το
ξέρουν οι Μεξικανοί, Αναουακάλι. Διανυκτέρευση στο Μέξικο Σίτι.
10η, 11η ημέρα: Μέξικο Σίτι – Πτήση για Αθήνα
Την τελευταία μας ημέρα στο Μέξικο Σίτι θα επισκεφθούμε το
Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο. Με την είσοδό μας στις
διάφορες αίθουσες θα έρθουμε σε επαφή με τα σημαντικότερα
ευρήματα των πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών που
ήκμασαν σε όλη την έκταση της χώρας και είναι γνωστοί ως
Μεσοαμερικανικοί. Οι μέρες των Αζτέκων, των Μάγιας, των
Ζαποτέκων, των Ολμέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων
επανέρχονται μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα, που είναι
ανώτερα από κάθε περιγραφή. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο ΒΟΡΕΙΟ ΜΕΞΙΚΟ – ΦΑΡΑΓΓΙ
ΧΑΛΚΟΥ
9,27
10η ημέρα: Μέξικο Σίτι – πτήση για Τσιουάουα
Επιλέγοντας την επέκταση του ταξιδιού μας στο βόρειο Μεξικό, την
ημέρα αυτή θα κάνουμε κανονικά την επίσκεψή μας στο Εθνικό
Ανθρωπολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την
Τσιουάουα. Άφιξη στην πόλη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
11η ημέρα: Τσιουάουα – Κρέελ (τρένο στο Φαράγγι του Χαλκού)
Πρωτεύουσα της ομώνυμη πολιτείας και γνωστή από τα μικρά
σκυλάκια που φέρουν το όνομά της, καθώς κατάγονται από εδώ,
η Τσιουάουα είναι μια μεγαλούπολη που όμως τα μοντέρνα της
κτίρια δεν επισκιάζουν το ιστορικό της κέντρο. Ξεχωρίζει ο
επιβλητικός καθεδρικός ναός με την μπαρόκ πρόσοψη που
δεσπόζει στην Πλατεία των Όπλων καθώς και το «Quinta Luz», που
είναι ευρέως γνωστό ως το σπίτι του ήρωα της Μεξικάνικης
Επανάστασης του 1910 Πάντσο Βίλα. Αναχωρούμε από την
Τσιουάουα και με τρένο μεταβαίνουμε στο Κρέελ (Creel ή Κριλ),
πόλη που αποτελεί εξαιρετική βάση για τις περιηγήσεις μας στο
Φαράγγι του Χαλκού. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη λίμνη Αραρέκο
και τις παραπλεύρως κοιλάδες de las Ranas και de los Hongos. Με
την επιστροφή μας στο Κρέελ θα δούμε το τοπικό Μουσείο Λαίκής
Τέχνης και θα κάνουμε μια βόλτα στην πόλη, πριν επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
12η ημέρα: Κρέελ – Ποσάδα Μπαράνκας (τρένο στο Φαράγγι του
Χαλκού)
Μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό και επιβίβαση στο τρένο για
το συναρπαστικό μας ταξίδι στο Φαράγγι του Χαλκού (Barrancas
del Cobre) στη δυτική πλευρά της Sierra Madre. Μια πραγματικά
συγκλονιστική εμπειρία που θα τη θυμάστε σε όλη σας τη ζωή!
Άφιξη στο Posada Barrancas και βόλτα στο φαράγγι (Piedra
Volada) ενώ θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση και στο
Adventure Park του φαραγγιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
13η ημέρα: Ποσάδα Μπαράνκας – Ελ Φουέρτε
Νωρίς το πρωί μεταβαίνουμε στον σιδηροδρομικό σταθμό του
Divisadero, από όπου θα πάρουμε το τρένο express με
προορισμό μας την πόλη Ελ Φουέρτε. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια να περιηγηθούμε
στην πόλη, για να επισκεφθούμε το παλάτι, τα παλιά αρχοντικά
αποικιακής αρχιτεκτονικής, τον καθεδρικό ναό καθώς και το
μουσείο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
14η ημέρα: Ελ Φουέρτε – Λος Μοτσίς – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας, θα μεταβούμε στο Λος Μοτσίς, από όπου
θα πετάξουμε για την Πόλη του Μεξικού, όπου με τη σειρά μας θα
επιβιβαστούμε στη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
15η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Επιλέγοντας την επέκταση του ταξιδιού μας στην Κάτω Καλιφόρνια, το
ταξίδι μας από την 14η ημέρα και έπειτα διαμορφώνεται ως εξής:
14η ημέρα: Ελ Φουέρτε – Λος Μοτσίς (πτήση) – Λα Παζ
Μετά το πρωινό μας, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του Λος Μοτσίς,
από όπου θα πετάξουμε για την Κάτω Καλιφόρνια (Baja California) και
την πρωτεύουσά της, την πανέμορφη Λα Παζ, το «μαργαριτάρι» όπως
την χαρακτήριζε ο συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ.
15η ημέρα: Λα Παζ (Παρατήρηση φαλαινών) – Νησί Εσπίριτου Σάντο –
Λα Παζ
Η Λα Παζ βρίσκεται στον Κόλπο της Καλιφόρνιας, τα νερά του οποίου
θεωρούνται ως εκείνα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα του κόσμου.
Είναι έδρα τριών κορυφαίων Ινστιτούτων Θαλάσσιας Βιολογίας και ο
οικοτουρισμός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Φτάνοντας στη Λα Παζ,
αναχωρούμε για τον Κόλπο Σαν Κάρλος, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε ένα μοναδικό θέαμα: θα επιβιβαστούμε ανά 6 άτομα
σε μικρές βάρκες και θα παρακολουθήσουμε τις περίφημες γκρίζες
φάλαινες! Εδώ, εκατοντάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου
έρχονται για να δουν από κοντά φάλαινες κάθε μεγέθους και ηλικίας
στο φυσικό τους περιβάλλον - τόσο κοντά που μπορούν και να τις
αγγίξουν, αφού και οι φάλαινες είναι το ίδιο περίεργες με τους
ανθρώπους που τις επισκέπτονται. Αφού περάσουν το καλοκαίρι τους
στην Αλάσκα, οι γκρίζες φάλαινες μεταναστεύουν στην Κάτω
Καλιφόρνια για να διαχειμάσουν. Ταξιδεύουν για 2-3 μήνες μέχρι να
φτάσουν τα ζεστά νερά του Νότου, όπου ζευγαρώνουν, γεννούν και
μεγαλώνουν τα μικρά τους. Μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκδρομή για τις φάλαινες ισχύει μόνο για την αναχώρηση
18/02, κατά την περίοδο παρουσίας των φαλαινών. Στις υπόλοιπες
αναχωρήσεις αντικαθίσταται με άλλη εκδρομή τιμή.
Επιστρέφοντας στη Λα Παζ θα δούμε το νησί Εσπίριτου Σάντο (Isla
Espíritu Santo, Νησί του Αγίου Πνεύματος), ακριβώς απέναντι από τη Λα
Παζ. Μπορεί να μην κατοικείται, ωστόσο έχοντας διακηρυχθεί Μνημείο
Βιόσφαιρας από την UNESCO, το νησί (όπως και το νησί ακριβώς δίπλα
του, Παρτίδα) είναι ένας απίστευτα πλούσιος κόσμος σε πανίδα: ο
διάσημος λαγός με τη μαύρη ουρά είναι ενδημικός του νησιού (δεν
απαντάται πουθενά αλλού). Μονάχα μια στενή διώρυγα χωρίζει τα δύο
νησιά, Εσπίριτου Σάντο και Παρτίδα· στο δεύτερο μάλιστα βρίσκεται και
η διάσημη παραλία Ενσενάδα, που έχει επανειλημμένα ψηφιστεί ως μία
από τις καλύτερες στον κόσμο! Επιστροφή στη Λα Παζ και
διανυκτέρευση.
16η ημέρα: Λα Παζ – Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο – Λα Παζ
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο (San José del
Campo), στη νότια πλευρά της χερσονήσου της Κάτω Καλιφόρνια.
Θέρετρο με χαρακτηριστική αποικιακή αρχιτεκτονική του 18ου αι., το Σαν
Χοσέ ντελ Κάμπο φημίζεται και για την παραλία της Παλμίγια, μία από
τις καλύτερες ακτές του Μεξικού. Επιστροφή στη Λα Παζ και
διανυκτέρευση.
17η ημέρα: Λα Παζ – Πτήση επιστροφής
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας,
μέσω Μέξικο Σίτι.
18η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα

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

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

Από Λάρνακα**

Από Θεσσαλονίκη*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021 : 20.02 (Γκρι φάλαινες), 07.03 (Γκρι φάλαινες), 20.05, 17.07, 15.09, 27.10,
20.12
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022 : 15.01, 18.02

€ 1.499 (11ημ)
€ 3.290 (15ημ)
€ 4.590 (19ημ)

€ 1.679 (11ημ)
€ 3.470 (15ημ)
€ 4.770 (19ημ)
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση.

€ 2.499 (11ημ)
€ 4.290 (15ημ)
€ 5.590 (19ημ)
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 420 € (11ημ.), + 575 € (15ημ.), + 725 € (19ημ.)

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.
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική
προσφορά«StopOver Athens»

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

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης,
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*.
 Πρωινό καθημερινά για το 11ήμερο
πρόγραμμα.
 Ημιδιατροφή στην επέκταση στο Φαραγγι
του Χαλκού και στην Μπάχα Καληφόρνια.
 Είσοδοι και εκδρομές όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
 Έμπειρος αρχηγός, συνοδός του γραφείου
μας.
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
εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα καθώς και έξοδα
προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Φόροι, φιλοδωρήματα & επιπλέον πακέτο
ασφάλειας, επιβάρυνση καυσίμων, 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.α.).
Ζητήστε
πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την
ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την
κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για
αποφυγή παρεξηγήσεων: 800 €

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 Versus Travel
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
πρόβλημα που ενδεχομένως
παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο.
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με
αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου.
Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με
πολιτική ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή.
Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα
πωλήσεων.
 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
Η κράτησή 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-mail
κ.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 500€.
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 Versus
Travel
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 Versus Travel.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς
στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών
ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται
δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής.

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 Versus Travel 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.


Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus
που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61,
5ος και 6ος 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 Versus Club, 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 Versus Club 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 στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε
ένα lounge bar αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε
τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...


 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel
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
Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του
Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto
Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωσηπαράσταση 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 Versus Travel 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.

 Άτοκες δόσεις
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).
 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και
παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης
σας.
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας.
3. Στυλό.
 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live
Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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
Versus Live 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 Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το Versus Travel 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
Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη
των φίλων του το Versus Travel 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 Versus Travel. 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.
Exploring The World Secret Treasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel 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 Versus Travel 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 Versus Travel
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 Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways,
την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa,
στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, 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 Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα










για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,
για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα
μας,
για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,
για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic,
για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World,
για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus
Business,
για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,
για 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.

VERSUS TRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«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

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

