Μόνο στο Versus Travel πτήσεις για Κανκούν και επιστροφή από Μέξικο Σίτι,
χωρίς εσωτερική πτήση και πήγαινε-έλα στην Πόλη του Μεξικού

Με κρουαζιέρα στο Φαράγγι Σουμιδέρο και 2 διαν/σεις στην Οαχάκα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!

Πανόραμα Μεξικού
Ιστορικό Μεξικό – Κανκούν – Μάγιας
Ινδιάνικα χωριά Τσιάπας, πλεύση στο φαράγγι Σουμιδέρο,
Οαχάκα, Τάξκο, Κουερναβάκα, Καμπέτσε, Πουέμπλα, Τούξτλα,
Προκολομβιανοί πολιτισμοί
Με εκδρομές σε Χοτσιμίλκο, Τάξκο και επίσκεψη στο σπίτι της Φρίντα Κάλο
Αναχώρηση: 21.12

15 ημέρες

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 Mexico!
Το ταξίδι μας αυτό απευθύνεται σε
ανθρώπους, που γοητεύονται από το
αυθεντικό και ζεστό πρόσωπο των χωρών
της Κεντρικής Αμερικής. Είναι ένα πλήρες
ταξίδι για όσους δεν θέλουν να χάσουν την
παραμικρή γωνιά από το ιστορικό Μεξικό.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
VERSUS
Με το Versus Travel παίρνετε πάντα
περισσότερα!!!
Άλλο ένα δείγμα της πληρότητας με την οποία
το Versus Travel φτιάχνει τα προγράμματά του.
Θα

μπορούσαμε

να

αρκεστούμε

σε

μια

ξενάγηση στο Μέξικο Σίτι και σε άλλη στις
Πυραμίδες και την Παναγία της Γουαδελούπης,
και έτσι να περιορίσουμε τη διαμονή μας στην
ακριβής διαμονής πρωτεύουσα. Το Versus
Travel, πάντα κοντά στον ταξιδιώτη που τα θέλει
όλα, έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με δυο
επιπλέον

μονοήμερες

εκδρομές

μεγάλου

κόστους (το Τάξκο και την Κουερναβάκα σε μία
ημέρα και σε άλλη ημέρα τα κανάλια του
Χοτσιμίλκο και στο σπίτι της Φρίντα Kάλο). Έτσι
έχουμε μια εκτεταμένη άποψη του Μέξικο Σίτι,
αλλά και μιας πολύ μεγάλης περιοχής γύρω από

Το Versus Travel δεν συμβιβάζεται
με "κουτσουρεμένα"
προγράμματα!!!

αυτό.
Συγκρίνετε τι σας προσφέρουν και μη
συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο!
Το ταξίδι αυτό αποτελεί έναν πλήρη ιστορικόαρχαιολογικό γύρο του Μεξικού και όχι μόνο.
➢ Ξεχωρίζει για τη διεξοδική επίσκεψη των
αρχαιολογικών χώρων των Μάγιας και των
Ινδιάνων της περιοχής Τσιάπας με τις τελετές
που αποτελούν συνδυασμό χριστιανικών και
παγανιστικών θρησκειών.

➢ Σε

αντίθεση

με

άλλα

προγράμματα,

δεν

➢ Τα Ξενοδοχεία μας είναι 4* & 5*

παραλείπει σημαντικά στοιχεία του αποικιακού

τοπικής κατηγοριοποίησης. Στις μικρές

Μεξικού, όπως την Πουέμπλα και την σπάνια

πόλεις

ευχάριστα

Οαχάκα (2 διανυκτερεύσεις), ούτε τις φυσικές

ξενοδοχεία. Στο Μέξικο Σίτι διαμένουμε

ομορφιές της χώρας, όπως το φαράγγι του

στο

Americana

Σουμιδέρο. Περιλαμβάνει επίσης το πανέμορφο

Reforma (τοπική κατηγοριοποίηση 5*,

Τάξκο, την ξεχωριστή Τούξτλα, την Κουερναβάκα

για

και το Καμπέτσε - επισκέψεις που δεν θα βρείτε σε

είναι

απλά

ξενοδοχείο
εμάς

4*

κι

Fiesta
sup).

Στο

Κανκούν

χρησιμοποιούμε απλό ξενοδοχείο 4*.

άλλα προγράμματα.

Στις υπόλοιπες πόλεις χρησιμοποιούμε
απλά παραδοσιακά ξενοδοχεία.
Στα ξενοδοχεία στο Μεξικό δεν πρέπει
να αναζητάμε πολυτέλεια. Είναι απλά
και ευχάριστα ξενοδοχεία.

➢ To

Versus

ολοκληρωμένα

Travel,
και

πιστό

ποιοτικά

τα

πλήρη,

προγράμματα,

περιλαμβάνει extra επισκέψεις στα κανάλια του
Χοτσιμίλκο και στο σπίτι της Φρίντα Kάλο.
➢ Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ημιδιατροφή
καθημερινά.
➢ Με 4 διανυκτερεύσεις στο Μέξικο Σίτι ώστε έτσι
να έχουμε χρόνο για την ξενάγησή μας στην πόλη
και στα περίχωρά της.
➢ Το ταξίδι συνοδεύει έμπειρος Έλληνας αρχηγός,
που γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία και τον
πολιτισμό του Μεξικού. Μαζί του θα δείτε το
πραγματικό

Μεξικό,

την

κουλτούρα

των

ανθρώπων του και την καθημερινότητά τους. Θα
σας μιλήσει για τους Μάγιας, τους Ατζέκους, τους
Oλμέκους και θα σας διηγηθεί μύθους και
δοξασίες.
➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγόςβιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.
Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus
πραγματοποιούνται!

Ένα από τα πρώτα ταξίδια του Versus Travel, που έχει στο ιστορικό του εκατοντάδες
πραγματοποιήσεις, με ένα πλούσιο, όπως συνηθίζουμε, πρόγραμμα ξεναγήσεων στους
σημαντικότατους τόπους προκολομβιανών πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική Αμερική.
Τα νέα στοιχεία που εντάξαμε είναι η εκδρομή στο Χοτσιμίλκο, τα κανάλια του οποίου διατρέχουν με
ζωηρόχρωμες γόνδολες Μεξικάνοι τροβαδούροι άδοντας παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και η
επίσκεψη στο σπίτι της Φρίντα Kάλο, που προσέδωσαν στο ταξίδι μας πλούτο καλλιτεχνικού
ενδιαφέροντος πέραν του ιστορικού και αρχαιολογικού που ήδη έχει. Το συναρπαστικό λοιπόν αυτό
ταξίδι δεν είναι μόνο πυραμίδες και αρχαιολογικοί χώροι. Είναι και πανέμορφες, αυθεντικές
αποικιακές πόλεις, όπως η Οαχάκα και το Σαν Κριστομπάλ, είναι τοπικές θρησκευτικές τελετές των
Μάγιας στο ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν ντε Τσαμούλα, είναι και η οργιώδης τροπική φύση. Είναι όπως λέμε στο Versus - ένα ταξίδι που τα έχει όλα στον υπερθετικό βαθμό! Αλλά ένα τέτοιο ταξίδι για
να είναι επιτυχημένο πρέπει να έχει και "διαβασμένους" αρχηγούς - και το Versus τους έχει!

▪

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

▪

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

▪

Γνωρίστε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας στην πανέμορφη, γραφική
αποικιακή πόλη Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας και στα γύρω χωριά.

▪

Εκδράμετε στην ευρύτερη περιοχή της Οαχάκα για να γνωρίσετε τον συναρπαστικό
πολιτισμό των Ζαποτέκων και απολαύστε νυχτερινό περίπατο στην κεντρική πλατεία
της πανέμορφης πόλης.

▪

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

▪

Ακούστε παραδοσιακά τραγούδια από τους αλέγρους Μεξικάνους με τις
πολύχρωμες φορεσιές και τα σομπρέρο τους, που οδηγούν τις ζωηρόχρωμες
γόνδολές τους στα κανάλια του Χοτσιμίλκο

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση
Ένα ταξίδι που μας οδηγεί σε θρυλικούς αρχαιολογικούς χώρους, σε πανέμορφες αποικιακές
πόλεις, σε τόπους με μαγευτική φύση.
Ένα οδοιπορικό, ένα βύθισμα στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ομορφιά της φύσης του Μεξικού.
Η χερσόνησος του Γιουκατάν είναι ένας τόπος διάσπαρτος από αρχαιολογικούς χώρους των
Μάγιας και αποικιακές πόλεις: Τσιτσέν Ιτζά, Ουξμάλ, Καμπάχ, Μέριδα.
Στην πολιτεία Τσιάπας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια της Μεξικανικής γης,
ανακαλύπτουμε μέσα στην οργιώδη βλάστηση τον αρχαιολογικό χώρο του Παλένκε, γνωρίζουμε
τον τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας στη γραφική αποικιακή πόλη Σαν Κριστόμπαλ ντε λας
Κάσας και στα γύρω χωριά, Ζινακαντάν και Σαν Χουαν ντε Τσαμούλα και θαυμάζουμε τη φύση
στο φαράγγι Σουμιδέρο.
Από την Τούξλα Γκουτιέρες φτάνουμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις του Μεξικού, την Οαχάκα
και τα γειτονικά της Μόντε Αλμπάν, Τούλε και Μίτλα.
Στη συνέχεια η Πουέμπλα με την ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική, η Παναγία της Γουαδελούπης, το
σημαντικότερο προσκύνημα των Λατινοαμερικάνων και το Τεοτιχουακάν, ο ιερότερος ίσως χώρος
των προκολομβιανών πολιτισμών.
Τέλος, η Κουερναβάκα, η «πόλη της αιώνιας άνοιξης» και η γραφική πόλη-κόσμημα Τάξκο κλείνουν
με θαυμαστό τρόπο την περιήγηση σ΄ έναν τόπο που αφήνει ανεξίτηλες αναμνήσεις.

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

LH 1285

21/12/2019

ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

07:15

09:20

LH 514

21/12/2019

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΚΑΝΚΟΥΝ

14:00

20:00

LH 521

03/01/2020

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ – ΜΟΝΑΧΟ

10:40

05:00 +1

LH 1750

04/01/2020

ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ

08:40

12:05

ΤΕΚΙΛΑ
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 Γκουανταλαχάρα. 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 (πουλ-κεϋ) από τη ζύμωση
του χυμού του καρπού της αγαύης.
Ποτό με "ονομασία προέλευσης", η τεκίλα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να παράγεται μόνο μέσα
στα σύνορα του Μεξικού και να περιέχει τουλάχιστον 51% συμπυκνωμένα ζάχαρα γαλάζιας αγαύης,
που καλλιεργείται από τους χιμαντόρες (jimadores, παραγωγοί αγαύης), στις περιοχές του Jalisco,
Guanajuato, Michoacam, Nayarit και Tamanlipan. Η πρώτη επίσημη κρατική άδεια από την ισπανική
κυβέρνηση για την καλλιέργεια της μπλε αγαύης και τη λειτουργία αποστακτήρα με σκοπό την
παρασκευή τεκίλας δόθηκε στον Jose Cuervo. Το 1910 υπήρχαν ήδη 100 ποτοποιίες στην πολιτεία του
Jalisco, αλλά η πραγματική άνοιξη της τεκίλας αρχίζει μετά το 1920, όταν υιοθετούνται νέες, σύγχρονες
μέθοδοι παραγωγής, δανεισμένες από την προχωρημένη ήδη οινοποιία. Παράλληλα, με την προσθήκη
aguamiel, δηλαδή νερόμελου, η γεύση της γλυκαίνει και γίνεται πιο προσιτή στους μη ιθαγενείς και
κυρίως στους κατοίκους των γειτονικών ΗΠΑ.
Υπάρχουν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί τύποι αγαύης και χρειάζονται 8 με 12 χρόνια για
να μεγαλώσει η πίνια (piña), δηλαδή ο τεράστιος καρπός της, ο οποίος φτάνει τα 50 κιλά και μοιάζει
πολύ με τον καρπό του ανανά. Η καλλιέργεια της μπλε αγαύης δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από
καλό έδαφος και συνεχή παρακολούθηση για τον εντοπισμό τυχόν ασθενειών. Την εποχή της
συγκομιδής οι χιμαντόρες συλλέγουν τους καρπούς. Οι αγαύες κόβονται από τη ρίζα και καθαρίζονται
από τα φύλλα μέχρι να αποκαλυφθεί η pina, η καρδιά του φυτού. Η καρδιά κόβεται σε τέταρτα και
αφαιρείται το σκληρό μέρος που την ενώνει με τη ρίζα για να μην επηρεάσουν το τελικό προϊόν τα πικρά
στοιχεία που περιέχει. Στη συνέχεια τα καθαρά κομμάτια βράζουν επί 24 ώρες, οι βρασμένες καρδιές
ψύχονται για 2 ημέρες ώστε να αναπτύξουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη γεύση και ύστερα
ζυμώνονται με μαγιά. Στη διαδικασία της απόσταξης που ακολουθεί, χρησιμοποιούνται αποστακτήρες
διαφόρων μεγεθών για να παραχθούν διαφορετικοί τύποι τεκίλας. Στο στάδιο αυτό η τεκίλα
εμφιαλώνεται αμέσως ή σε κάποιες περιπτώσεις έπειτα από ορισμένο χρόνο παραμονής σε βαρέλια,
ανάλογα με τον τύπο τεκίλας που παράγεται. 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 έως12 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 ένα χρόνο πριν να 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 το λόγο αυτό θα πρέπει
να το καταναλώνετε γρήγορα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων - 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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η
ΗΜΕΡΑ:
ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
–
ΚΑΝΚΟΥΝ (πτήση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το Κανκούν. Άφιξη στο κοσμοπολιτικό
Κανκούν ένα από τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα
του κόσμου, Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Η τουριστική ζώνη του Κανκούν είναι μια στενή λωρίδα
γης αρκετών χιλιομέτρων, που βρέχεται από τη μια
πλευρά της από τη λιμνοθάλασσα και από την άλλη από
τα σμαραγδένια νερά της Καραϊβικής. Εξαιρετικό σκηνικό
για ώρες χαλαρής περιπλάνησης. Άφιξη μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΚΟΥΝ – ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ – ΜΕΡΙΔΑ
Η ημέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο Τσιτσέν Ιτζά,
έναν από τους πλουσιότερους και σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, μητρόπολη των
Μάγιας στην κλασική και μετακλασική περίοδο της ακμής
τους. Αμέτρητοι ναοί χωμένοι μέσα στη ζούγκλα, το
κυκλικό αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο γήπεδο του
παιχνιδιού της μπάλας, οι χώροι των ανθρωποθυσιών
και φυσικά η επιβλητική βαθμιδωτή πυραμίδα - ναός του
Κουκουλκάν, μαρτυρούν το μεγαλείο της έξοχης αυτής
πόλης. Έχοντας μυηθεί για τα καλά στα μυστικά του
πολιτισμού των Μάγιας, αναχωρούμε με προορισμό το
αποικιακό κόσμημα της πολιτείας, τη Μέριδα, μια
ζωντανή και πολύ ελκυστική πόλη. Πανέμορφα κτήρια
της αριστοκρατίας των αποίκων, αγορές με είδη λαϊκής
τέχνης που ξελογιάζουν με την ιδιαιτερότητά τους και τη
φαντασία τους, μας παρασύρουν και μας καλούν να
. χαρούμε τη νυχτερινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΡΙΔΑ – ΟΥΞΜΑΛ – ΚΑΜΠΑΧ – ΚΑΜΠΕΤΣΕ
Η χερσόνησος του Γιουκατάν με τις πανέμορφες
παραλίες στη Καραϊβική, είναι ένας τόπος μοναδικός,
διάσπαρτος από αρχαιολογικούς χώρους και αποικιακές
πόλεις,
κέντρο
ανάπτυξης
ενός
από
τους
σημαντικότερους προκολομβιανούς πολιτισμούς, των
Μάγιας. Όταν ο πρώτος Ισπανός πάτησε το πόδι του
στις ακτές του Μεξικού το 1517 και ρώτησε τον πρώτο
Ινδιάνο που συνάντησε πώς ονομαζόταν το μέρος αυτό,
εκείνος του απάντησε "Γιουκατάν, Yucatan" δηλαδή "δεν
καταλαβαίνω τι μου λες" και έτσι δόθηκε το όνομα στην
περιοχή. Σήμερα το πρωί αφήνουμε τη Μέριδα, αφού
έχουμε πολλά να ανακαλύψουμε στο Γιουκατάν, που
από μόνο του προσφέρει τόσα, όσα θα είχε να δώσει μια
ολόκληρη χώρα. Πρώτος μας σταθμός ο αρχαιολογικός
χώρος του Ουξμάλ, μια πόλη που κυριάρχησε στη
μετακλασική περίοδο του πολιτισμού των Μάγιας και
αποτέλεσε τον αγαπημένο χώρο του John Lloyd Stevens,
του ανθρώπου που πρωτοσυνάντησε τους χώρους

.
αυτούς και τους έκανε γνωστούς στους αρχαιολόγους και
τους ιστορικούς του 19ου αιώνα. Κυρίαρχο αξιοθέατο
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς, η πυραμίδα που
αποκαλείται "το σπίτι του νάνου", χωρίς να υπολείπονται σε
χάρη και επιβλητικότητα και τα υπόλοιπα κτίσματα.
Ακολουθεί η επίσκεψή μας σε
. έναν εντελώς διαφορετικό
αρχαιολογικό χώρο, την πόλη Καμπάχ, όπου μπορούμε να
διακρίνουμε από κοντά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
διακόσμησης με μάσκες του Τσακ. Γεμάτοι από τις εικόνες
των μοναδικών αυτών πόλεων των Μάγιας, αναχωρούμε με
προορισμό το Καμπέτσε, ένα σημαντικό λιμάνι που
χαρακτηρίζεται από τη γλυκιά αρχιτεκτονική αποικιακή
γραμμή του, τα επιβλητικά τείχη του φρουρίου του που
ενίσχυαν την άμυνά του ενάντια στις ναυτικές επιδρομές, τα
σπίτια του με τις γραφικές τους λεπτομέρειες και τα όμορφα
χρώματα στις προσόψεις τους. Κάθε πόλη και μια έκπληξη,
κάθε επίσκεψη και μια μοναδική εμπειρία. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΜΠΕΤΣΕ – ΠΑΛΕΝΚΕ
Ξεκινάμε την ημέρα μας με μιa ξενάγηση της πόλης και
συνεχίζουμε για το Παλένκε, έναν μαγευτικό χώρο, που με την
ομορφιά του, το μυστικισμό του και την ιδιαίτερή του
ενέργεια, μας μεταφέρει σε ένα μακρινό παρελθόν και μας
κάνει να ανατριχιάσουμε με την αίσθηση της αναβίωσης
μιας ιδιαίτερης πλανεύτρας ατμόσφαιρας.
Ο αρχαιολογικός χώρος του Παλένκε που θα επισκεφθούμε
είναι τροφή για τα μάτια και για τη ψυχή. Οι χώροι όπου
γίνονταν ανθρωποθυσίες από τους Μάγιας και τα γύρω
μνημεία είναι τόσο επιβλητικά συγκεντρωμένα μέσα στη
ζούγκλα, που πραγματικά θα μας καταπλήξουν. Έδρα του
σημαντικού ηγέτη Πακάλ, άκμασε από τον 7ο μέχρι τον 10ο
αιώνα και αυτή η ακμή του είναι έκδηλη στο Ναό των
Επιγραφών, τις πυραμίδες και τα δημόσια κτήρια. Ο
περιβάλλον χώρος προκαλεί δέος: οργιώδης βλάστηση,
απόκοσμη ατμόσφαιρα, ο απόλυτος στόχος όσων θέλουν
να νιώσουν ως άλλοι πρωτοπόροι που ανακαλύπτουν καλά
κρυμμένα μυστικά θρυλικών τόπων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΝΚΕ – ΣΑΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ ΝΤΕ ΛΑΣ ΚΑΣΑΣ
Ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στους καταρράκτες
Agua Azul. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό το
Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, όπου θα γνωρίσουμε τον
τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας. Διασχίζουμε ένα
μεγάλο κομμάτι της πολιτείας Τσιάπας, όπου μέχρι
πρόσφατα κυριαρχούσαν οι Ζαπατίστας και ο μασκοφόρος
ηγέτης τους, ο υποδιοικητής Μάρκος, ενώ ακόμα και σήμερα
οι κάτοικοι χαρακτηρίζονται για το ασυμβίβαστο του
χαρακτήρα τους. Πανέμορφη φύση καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδρομής μας και αμέτρητα χωριά με σκηνές καθημερινών
δραστηριοτήτων των γηγενών. Η γη αποτελεί τη μητέρα τους
και είναι ο αιώνιος τροφοδότης τους, τη σέβονται, τη
λατρεύουν αλλά και μέσα στην άγνοια τους την εξαντλούν.

Λίμπεκ

____

Μακριά από τις ανέσεις του σύγχρονου πολιτισμού, η ζωή
τους είναι ένας συνεχής αγώνας.
Το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας είναι μια πανέμορφη
γραφική αποικιακή πόλη και η περιπλάνηση στους
δρόμους της είναι μοναδική απόλαυση. Παραδοσιακές
αγορές, κουκλίστικα σπίτια, ατμοσφαιρικές εκκλησίες,
πλανόδιοι με τοπικές λιχουδιές, όλα συγκροτούν μια
παραμυθένια εικόνα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ ΝΤΕ ΛΑΣ ΚΑΣΑΣ – ΣΑΝ
ΧΟΥΑΝ ΝΤΕ ΤΣΑΜΟΥΛΑ – ΖΙΝΑΝΚΑΝΤΑΝ – ΤΟΥΞΤΛΑ
ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ
Σήμερα θα επισκεφθούμε τα γύρω χωριά, το Ζινακαντάν
και το Σαν Χουάν ντε Τσαμούλα, δύο επισκέψεις που
χαράσσονται στη μνήμη μας, μιας και αποτελούν
μοναδικές εμπειρίες. Θα βιώσουμε την έκσταση που
νιώθουν οι σημερινοί Μάγιας όταν ακολουθούν
θρησκευτικές πρακτικές, όπου συνδέονται αδιάρρηκτα
προαιώνιες παγανιστικές τελετές με τις χριστιανικές,
δοξασίες μέσα σε ένα απόκοσμο και αποκρυφιστικό
περιβάλλον. Τί άλλο να αναζητήσει και ο πιο απαιτητικός
ταξιδιώτης; Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Σουμιδέρο,
ένα φαράγγι που το έσκαψαν τα ορμητικά νερά του
ποταμού Γκριχάλβα. Εδώ, η σημερινή μας κρουαζιέρα θα
μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την πλούσια
χλωρίδα και πανίδα του εθνικού πάρκου: εντυπωσιακά
φυτά, κροκόδειλοι, πολύχρωμα πουλιά, συνθέτουν μια
πανέμορφη εικόνα, ενώ η ιστορία είναι κι εδώ πανταχού
παρούσα. Στον τόπο αυτό εξελίχθηκε μια από τις
ηρωικότερες σκηνές της αντίστασης των ιθαγενών, όταν
κατά τον 16ο αιώνα πήδηξαν από τα πανύψηλα βράχια
για να μην τους αιχμαλωτίσουν οι Ισπανοί. Φαίνεται ότι η
αντίσταση αποτελεί παράδοση στη πολιτεία Τσιάπας.
Καταλήγουμε στην Τούξλα Γκουτιέρες όπου και
διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΞΤΛΑ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ – ΤΟΥΛΕ – ΜΙΤΛΑ –
ΟΑΧΑΚΑ
Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε την ευρύτερη περιοχή. Πρώτος σταθμός της
διαδρομής μας θα είναι η Τούλε, στην οποία βρίσκεται ένα
θαύμα της φύσης: ένα τεράστιο δέντρο με περίμετρο
κορμού 42 μέτρα και ηλικία 2000 ετών. Συνεχίζουμε για την
Μίτλα, μια πόλη της εποχής των Ζαποτέκων, που ξεχωρίζει
για τον συμβολικό και ιδιαίτερο διάκοσμο των κτηρίων της
με τα περίπλοκα γεωμετρικά σχήματα και τα έντονα
χρώματα. Άφιξη στην Οαχάκα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΟΑΧΑΚΑ
Η Οαχάκα έχει αναρίθμητα αξιοθέατα, τα κυριότερα από
τα οποία θα γνωρίσουμε κατά τη διάρκεια της πρωινής
ξενάγησής μας στην πόλη: μουσεία, εκκλησίες,
μοναστήρια, όλα αυστηρά ακολουθούν τις αποικιακές

____

____

γραμμές, μια και το ιστορικό της κέντρο είναι
προστατευόμενο από την UNESCO και έτσι ο επισκέπτης
απολαμβάνει μια γνήσια αυθεντική ατμόσφαιρα. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την
πρωτεύουσα των Ζαποτέκων, το Μόντε Αλμπάν, έναν από
τους πιο εκπληκτικούς χώρους του προκολομβιανού
Μεξικού. Δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος
νους τη διάρκεια και το μέγεθος των εργασιών που
χρειάστηκαν για να ισοπεδωθεί η κορυφή ενός βουνού και
να οικοδομηθεί η εντυπωσιακή αυτή πόλη. Ανάκτορα,
ναοί, χώροι τελετών, αθλητικοί χώροι με θέα από ψηλά.
Ένας ακόμη συναρπαστικός πολιτισμός, ένα ακόμα ταξίδι
σε μυθικές εποχές. Επιστροφή στην Οαχάκα για να
απολαύσουμε το νυχτερινό μας περίπατο στην πόλη.
Διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ: ΟΑΧΑΚΑ – ΠΟΥΕΜΠΛΑ
Αφήνουμε την Οαχάκα και οδεύουμε για την Πουέμπλα. Η
Πουέμπλα, είναι μια πόλη με ιδιαίτερα όμορφη
αρχιτεκτονική και πατρίδα των πιο χαρακτηριστικών
γευστικών απολαύσεων του Μεξικού, όπως η σάλτσα
mole. Αργοί νωχελικοί ρυθμοί σε μια πόλη με ιδιαίτερη
ταυτότητα που θα ανακαλύψουμε κατά την ξενάγηση μας.
Διανυκτέρευση.
10η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΜΠΛΑ – ΚΟΥΕΡΝΑΒΑΚΑ – ΤΑΞΚΟ –
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
Μια διαδρομή διαφορετική η σημερινή
και πολύ
εντυπωσιακή. Πρώτη στάση μας η Κουερναβάκα
(Cuernavaca), η "πόλη της αιώνιας άνοιξης", στην οποία
διατηρούνται κτίρια-αρχιτεκτονικοί θησαυροί και αυτό γιατί
λόγω του ιδανικού της κλίματος, όλοι οι κατακτητές του
Μεξικού τη διάλεγαν για κατοικία τους. Σπίτια με
ολάνθιστους κήπους, προορισμός αγαπητός στους
καλλιτέχνες πολλών χωρών της αμερικανικής ηπείρου. Θα
δούμε διάφορα αποικιακά κτίρια, ανάμεσα στα οποία και
το μεσαιωνικού ρυθμού παλάτι του κατακτητή Ερνάν
Κορτές, κτισμένο το 1522 στη θέση μιας μεγάλης
πυραμίδας. Ήταν άλλωστε συνήθεια των Ισπανών
κατακτητών να γκρεμίζουν τα προκολομβιανά κτίσματα
και να κατασκευάζουν με τις πέτρες τους στα ίδια σημεία
παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες. Στη συνέχεια θα
φθάσουμε στην όμορφη και γραφική πόλη-κόσμημα, το
Τάξκο. Υπέροχη αρχιτεκτονική στην πόλη που πλούτισε
από το ασήμι. Από τα αξιοθέατά της ξεχωρίζει ο
Καθεδρικός της ναός, που θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να
περιπλανηθούμε στα καλντερίμια της πόλης και στη
γραφική αγορά της, όπου θα δούμε ποια τοπικά εδέσματα
αποτελούν τις αγαπημένες λιχουδιές των ντόπιων.
Συνεχίζουμε για το Μέξικο Σίτι. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο
μας

11η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Ξενάγηση, Ανθρωπολογικό
Μουσείο)
H Πόλη του Μεξικού είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του
κόσμου. Υπήρξε, πριν 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 περιήγησή μας στην μεξικανική πρωτεύουσα
ξεκινάει από την αποικιακή καρδιά της, την πλατεία Zocalo,
την κεντρική πλατεία της πόλης και μια από τις τρεις
μεγαλύτερες πλατείες στον κόσμο, που ήταν το τελετουργικό
κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων, της Τενοτστιτλάν και
του Μεγάλου Ναού τους, που καταστράφηκε από τους
Ισπανούς το 1524. Την πλατεία περιβάλλουν μοναδικά
μνημεία, χαρακτηριστικά κτίσματα των πολιτισμών που
σημάδευσαν την ιστορία του τόπου. Θα δούμε τον
εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, έξοχο δείγμα αποικιακής
αρχιτεκτονικής γνωστής ως churrigueresque και το
Προεδρικό Μέγαρο (Παλάσιο Νασιονάλ), που κρύβει στην
εσωτερική του αυλή αριστουργήματα του μεγαλύτερου
εκπροσώπου της μεξικάνικης τοιχογραφίας, του Ντιέγκο
Ριβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο). Εικονογραφημένα
παρελαύνουν μπροστά μας οι ήρωες της μεξικάνικης
ιστορίας και οι σημαντικότερες στιγμές της. Συνεχίζουμε με
το πάρκο Τσαπούλτεπεκ (Chapultepec), όπου μας
περιμένει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η επίσκεψή μας στο
Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο θα μας κάνει να
αισθανθούμε σαν άλλος Indiana Jones, αφού με την
είσοδό μας στις διάφορες αίθουσες, θα γνωρίσουμε τα
σημαντικότερα
ευρήματα
των
πολυάριθμων
προκολομβιανών πολιτισμών που άκμασαν σε όλη την
έκταση της χώρας και που είναι γνωστοί ως
Μεσοαμερικανικοί. Οι μέρες των Αζτέκων, των Μάγιας, των
Ζαποτέκας, των Ολμέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων
επανέρχονται μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα, που
είναι ανώτερα κάθε περιγραφής. Διανυκτέρευση.
12η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Βασιλική Γουαδελούπης –
Τεοτιχουακάν)
Πρωινή αναχώρηση για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, όπου
μας περιμένουν δύο ιδιαίτερες επισκέψεις. Αρχικά
επισκεπτόμαστε την περίφημη Παναγία της Γουαδελούπης,
το
σημαντικότερο
προσκύνημα
των
απανταχού
λατινοαμερικάνων. Από εδώ, με αφορμή την εμφάνιση της
Παναγίας σε έναν ιθαγενή, ξεκίνησε η βαθιά πίστη τους
στην Παναγία και η εναπόθεση όλων των προσδοκιών
τους σ’ αυτήν. Έκδηλη η θρησκευτική ευλάβεια των πιστών
καθώς εισέρχονται στις παλιές εκκλησίες της περιοχής,
αλλά και στον εξαιρετικά σύγχρονο ναό. Στη συνέχεια
επισκεπτόμαστε τον σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο των
προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν, τον τόπο
όπου δημιουργήθηκαν οι θεοί και που με τη σειρά τους
δημιούργησαν τον κόσμο. Οι τεράστιες πυραμίδες
αφιερωμένες στον Ήλιο και τη Σελήνη, η Λεωφόρος των
Νεκρών, τα ανάκτορα, ο ναός του Κετσαλκοάτλ, απλά μας
καθηλώνουν. Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή μπροστά

στο μεγαλείο του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μέξικο Σίτι.
Διανυκτέρευση.
13η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ – ΧΟΤΣΙΜΙΛΚΟ – ΟΙΚΙΑ ΦΡΙΝΤΑ
ΚΑΛΟ – ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα
επισκεφθούμε την κοντινή περιοχή του Χοτσιμίλκο, γνωστό
για τα κανάλια του, 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 τεχνητά
νησιά, τα "chinampas". Το θέαμα θα σας εντυπωσιάσει,
αφού οι αλέγροι Μεξικάνοι, ντυμένοι με πολύχρωμες
φορεσιές και τα γνωστά σε όλους σομπρέρο, οδηγούν τις
ζωηρόχρωμες γόνδολές τους, τις "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, πανσεξουαλική, ανένταχτη αλλά και εύθραυστη
τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα, η Μεξικανή καλλιτέχνιδα,
η "κόρη της φωτιάς", ακολούθησε με απόλυτη πίστη τον
προσωπικό, ασυμβίβαστο δρόμο της. Το Μουσέο Κάζα
Φρίντα Κάλο είναι ένα από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα της
Πόλης του Μεξικού. Η αναγνώρισή της μετά τον θάνατό της
από τον χώρο της τέχνης, είναι πλέον εμφανής. Πολλές
εκθέσεις ανά τον κόσμο την τιμούν, εκθέτοντας έργα της και
μαζί αυτά του αξέχαστου παρτενέρ της ζωής της, του
Ντιέγκο Ριβέρα. Το σπίτι της, η Casa Azul στο Coyocacau
της Πόλης του Μεξικού, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της
ζωής της και όπου απεβίωσε, είναι σήμερα μουσείο και
δημοφιλής προορισμός επισκεπτών. Διανυκτέρευση στο
Μέξικο Σίτι.
14η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΛΑΡΝΑΚΑ

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
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στο Versus Travel 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

Από Λάρνακα**

Από Θεσσαλονίκη*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21/12 – 15 ΗΜΕΡΕΣ

€ 2.599

€ 2779

€ 3.739

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

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 760 €
Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας
μέσα. Απαιτείται 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα.
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά
«StopOver Athens»

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
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 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 με
ενδιάμεσο σταθμό

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:

➢ Ξενοδοχεία 4* & 5 τοπικής κατηγοριοποίησης. Στις
μικρές πόλεις, απλά κι ευχάριστα ξενοδοχεία. Στο Μέξικο
Σίτι διαμένουμε στο ξενοδοχείο Fiesta Americana Reforma
(τοπική κατηγοριοποίηση 5*, για εμάς 4* sup). Στο
Κανκούν χρησιμοποιούμε απλό ξενοδοχείο 4*. Στις
υπόλοιπες πόλεις χρησιμοποιούμε απλά παραδοσιακά
ξενοδοχεία.
➢ Στα ξενοδοχεία στο Μεξικό δεν πρέπει να αναζητάμε
πολυτέλεια. Είναι απλά και ευχάριστα ξενοδοχεία.
➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (Το δείπνο, κυρίως στην
επαρχία είναι σερβιριστό μενού 3 πιάτων). Πολλά πιάτα
είναι τοπικής κουζίνας. Τα δείπνα στις 24/12 και 31/12 είναι
κανονικά και όχι εορταστικά.
➢ Μεταφορές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα
➢ Τοπικός ξεναγός
➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά
Versus Travel
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)

Δεν περιλαμβάνονται
(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: 890 €

• 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 (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 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 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, 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 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, 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 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!

