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Παπούα-Νέα Γουινέα
Το ταξίδι-expedition στην Παπούα-Νέα
Γουινέα που οργανώνει το Versus Travel
είναι πολύ ιδιαίτερο, οργανωμένο με εμμονή
στην κάθε λεπτομέρεια, και προορίζεται για
πολύ απαιτητικούς ταξιδιώτες. Καλύπτει όλη
τη χώρα, με τα καλύτερα μεταφορικά μέσα
που διατίθενται εκεί, με εξαιρετικά έμπειρους
οδηγούς και προβλέπει, όλα τα απρόβλεπτα
που μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα
στην άγρια φύση. Τα ξενοδοχεία και τα
καταλύματα που επιλέγει το Versus Travel
είναι από μόνα τους μία εμπειρία. Πολυτελή
και ταυτοχρόνως απόλυτα εναρμονισμένα
μέσα στο τροπικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πλούσιο,
διότι ο προορισμός είναι μακρινός και
πηγαίνεις εκεί μόνο μια φορά. Αλλά
ταυτόχρονα είναι και ξεκούραστο, διότι
μένουμε μέσα στη φύση και ακολουθούμε
τους ρυθμούς της. Με λίγα λόγια αυτό δεν
είναι ένα εμπορικό ταξίδι. Είναι εμπειρία
ζωής και απευθύνεται σε ταξιδιώτες που
αναζητούν αποκλειστικά το εξαιρετικό.

Διαμονή – Ιχνηλατήσεις
Αυτό το ταξίδι είναι μία εμπειρία από
κάθε άποψη. Τόσο ως προς τη διαμονή,
η οποία γίνεται σε αυστηρά επιλεγμένα,
οικολογικά καταλύματα με εντυπωσιακή
τοπική αρχιτεκτονική και υπηρεσίες
(Rondon Ridge, Karawari Lodge, Lake
Murray Lodge, όσο και ως προς το
πρόγραμμά του. Οι ιχνηλατήσεις
γίνονται με εξαιρετικά ενημερωμένους
οδηγούς, οι οποίοι μας βοηθούν να
γνωρίσουμε σε βάθος την άγρια φύση
και τους ανθρώπους της, αλλά
ταυτόχρονα φροντίζουν και για την
αποφυγή απροόπτων. Κάτι πολύ
βασικό… όταν ένα ταξίδι είναι
εξερευνητικό.

Ένα ταξίδι Versus Expedition, ένα εντελώς σπάνιο
οδοιπορικό στην Παπούα-Νέα Γουινέα, μία χώρα
όπου ακόμα και σήμερα, εν έτει 2020 δεν έχουν
ακόμη ανακαλυφθεί όλες οι φυλές που κατοικούν
εδώ! Το ταξίδι αυτό δεν είναι μία συνηθισμένη
επίσκεψη της Νέας Γουινέας πέριξ του Μάουντ
Χάγκεν, αλλά μια πραγματική εξερεύνηση για να
μπούμε βαθιά μέσα στις ζούγκλες.
Στο ταξίδι μας περιλαμβάνονται:
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Διαμονή σε lodge στην Παπούα Νέα Γουινέα
Πλήρης διατροφή στην Παπούα Νέα Γουινέα
(εκτός πρωινού την ημέρα άφιξης)
Συναντούμε απομονωμένες φυλές και ερχόμαστε
σε επαφή με την καθημερινότητά τους. Κάποιες
από αυτές τις φυλές είναι τροφοσυλλέκτες, άλλες
φορούν ελάχιστο ρουχισμό, και σε γενικές
γραμμές έχουν σχετικά περιορισμένες επαφές με
τον δυτικό κόσμο.
Γνωριμία με τη φυλή Μέλπα: πρόκειται για μία
φυλή που σχετικά πρόσφατα «ανακαλύφθηκε»,
υπάρχει μάλιστα και βίντεο που δείχνει την πρώτη
επαφή μελών της φυλής με λευκούς!
Για να μπούμε στα άδυτα της Παπούα,
νοικιάζουμε αεροσκάφος για τρεις διαδρομές,
Μάουντ Χάγκεν-λίμνη Μέρεϊ, λίμνη ΜέρεϊΚαραγουέρι και Καραγουέρι-Μάουντ Χάγκεν.
Επίσκεψη και διαμονή στη λίμνη Μέρεϊ και
περιήγηση στον περιβάλλοντα χώρο για να δούμε
πιθήκους, κροκοδείλους και δεκάδες είδη
παραδείσιων πουλιών!
Διαμονή σε επιλεγμένα lodge. Είναι ένα ταξίδι με
ανέσεις και όχι διαμονή σε σκηνές.
Βαρκάδα στον ποταμό Καραγουέρι.
Περιήγηση σε τροπικό δάσος στο Μάουντ
Χάγκεν.
Διαμονή και ξενάγηση στο Μπρισμπέιν
(Αυστραλία).
Έμπειρος Έλληνας αρχηγός.

EXPLORING PAPUA by VERSUS
Ας ξεκινήσουμε με ένα στοιχείο συνταρακτικό: Στην Παπούα-Νέα Γουινέα πιστεύεται ότι δεν έχουν
ανακαλυφθεί ακόμη όλες οι φυλές. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη έγινε το 1984.
Το νησί της Παπούα βρίσκεται πάνω από την Αυστραλία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κου
κόσμου. Η ιστορία του είναι παράξενη και ταραγμένη. Όπως όλες οι ιστορίες αποικιοκρατίας. Από
κει πέρασαν Ολλανδοί, Γερμανοί, Αυστραλοί και Άγγλοι. Όμως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, και
ο λόγος που αποτελεί έναν ταξιδιωτικό προορισμό-φετίχ, είναι ότι ακόμα και σήμερα διατηρεί τον
άγριο χαρακτήρα του. Κι όταν λέμε «άγριο» μιλάμε για τη φύση και τους ανθρώπους του.
Τα τροπικά δάση της Παπούας-Νέας Γουινέας (που είναι ο προορισμός αυτού του πολύ ιδιαίτερου
ταξιδιού που οργανώνει το Versus Travel) παραμένουν παρθένα. Δεν αποψιλώνονται. Πολλά από
αυτά, δεν έχουν ακόμη καν πατηθεί. Μέσα σε αυτά κατοικούν άγρια ζώα, παραδείσια πουλιά και
«πολύχρωμοι» άνθρωποι. Οι ιθαγενείς. Τους οποίους θα γνωρίσουμε, χάρη στην εκτεταμένη
έρευνα του Versus Travel. Οι ιθαγενείς ζουν χωρισμένοι σε φυλές, με τις δικές τους οργανωμένες
κοινωνίες και τον δικό τους πολιτισμό. Οι κάτοικοι της Παπούας-Νέας Γουινέας διαβιούν
πρωτόγονα και δεν αποτελούν τουριστική ατραξιόν. Επιβάλλουν την παρουσία τους και τη
διαφορετικότητά τους και υποδέχονται τους (όχι πολλούς) επισκέπτες του νησιού τηρώντας τα δικά
τους πανάρχαια έθιμα και παραδόσεις.
Άρα το ταξίδι μας εκεί, καθίσταται αυτομάτως μια γνήσια εμπειρία, τόσο μοναδική, όσο και η
αληθινή ιστορία του ανθρώπινου είδους. Ωστόσο οι εκπλήξεις που μας περιμένουν είναι πολλές!
Και πολλές από αυτές συνδέονται με τον δυτικό πολιτισμό, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Για
παράδειγμα οι ανθρωπολόγοι έχουν εντοπίσει εκεί, το πρώτο δείγμα καπιταλιστικής κοινωνίας, ήδη
από τη λίθινη εποχή. Επίσης τα ξύλινα γλυπτά των ιθαγενών, αποτελούν γνήσια και πανέμορφα
δείγματα μοντέρνας τέχνης και εκτίθενται στο ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης. Τα κολιέ από μαργαριτάρια,
στολίζουν τους λαιμούς ανδρών και γυναικών εδώ και χιλιάδες χρόνια, πολύ προτού έρθουν στη
Δύση. Από την άλλη, μέχρι πρόσφατα, αρκετές φυλές της χώρας επιδίδονταν σε κανιβαλισμό και
κυνήγι κεφαλών. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στα δάση που έχουν δοκιμάσει ανθρώπινη
σάρκα και μιλάνε γι αυτό. Οι ημέρες που θα περάσουμε λοιπόν στην Παπούα-Νέα Γουινέα θα είναι
ένα διαρκές ταξίδι μπρος-πίσω στον χρόνο, από αυτά που σου αλλάζουν άρδην την
κοσμοθεωρία.

Ας μιλήσουμε όμως λίγο για τη χώρα. Η Παπούα-Νέα Γουινέα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος (από
το 1975) που ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Πρωτεύουσα είναι το Πορτ Μόρεσμπι. Ο
παλαιότερος λαός είναι οι Πυγμαίοι. Οι εθνικές γλώσσες είναι τρεις: τα αγγλικά, που τα μιλάνε λίγοι,
τα χίρι μότου, επίσης λίγοι και τα τοκ πίτζιν, που τα χρησιμοποιούν στη βουλή, στα σχολεία και στις
διαφημίσεις. Γενικώς οι γλώσσες (όχι διάλεκτοι) ξεπερνούν τις 750. Κάθε φυλή έχει τη δική της.
Υπολογίζονται περίπου 7.000 ομιλητές ανά καθεμία γλώσσα και διάλεκτο. Και οι φυλές ξεπερνούν
τις 800! Ως εκ τούτου εθνικό σύνθημα στη χώρα είναι το (και πάλι) επίκαιρο, για την… πολιτισμένη
εποχή μας: «Unity in diversity». Σε ελεύθερη μετάφραση «διαφορετικοί και ενωμένοι».
Οι κάτοικοι της Παπούας-Νέας Γουινέας (ξεπερνούν τα 8,7 εκατομμύρια) ασχολούνται με τη
γεωργία με πρωτόγονα μέσα, το ψάρεμα και την κτηνοτροφία. Μόνο το 18% ζει στις πόλεις. Στο
ταξίδι μας εκεί θα τους δούμε να καλλιεργούν κοκοφοίνικες, αραχίδες, παπάγια, μανιόκα,
καουτσούκ, φρούτα του πάθους, καφέ, κακάο... Επίσης, αναπτυγμένη είναι και η αλιεία
μαργαριταριών. Το 82% των κατοίκων ασχολούνται με αυτούς τους τομείς αλλά παραδόξως, βάσει
του εθνικού Συντάγματος, μόνο το 3% της γης που καλλιεργείται ανήκει στους καλλιεργητές. Το
ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 1.294 δολάρια όταν το αντίστοιχο ελληνικό είναι 27.820
δολάρια.
Ωστόσο η χώρα διαθέτει και πλούσια αποθέματα πλουτοπαραγωγικών πόρων όπως ο χρυσός, ο
χαλκός, ο άργυρος, το κοβάλτιο, πετρέλαιο (συστηματική εκμετάλλευση από το 2004), φυσικό
αέριο κ.α. Ποιοι τα εκμεταλλεύονται αυτά; Οι γνωστές μεγάλες ξένες εταιρείες. Α, και κάτι ακόμη: το
οδικό δίκτυο είναι περιορισμένο. Ασφαλτοστρωμένες είναι κυρίως οι πόλεις. Στα βουνά και στις
πεδιάδες, κυκλοφορούν τεράστια 4Χ4 σε κακοτράχαλους χωματόδρομους και βασικά οι
μετακινήσεις μας θα γίνονται με αεροπλάνο. Ευρέως χρησιμοποιούνται τα μικρά αεροπλάνα των
ιεραποστολών. Ειδικά γι αυτά έχουν κατασκευαστεί αεροδιάδρομοι, σε πολλές απομακρυσμένες
περιοχές. Ναι, μέσα σε αυτά τα αεροπλάνα, καθώς θα απογειωνόμαστε και θα προσγειωνόμαστε
στις ζούγκλες και στις σαβάνες, θα αισθανθούμε λίγο σαν μικροί… Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί (19001944). Αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι της γοητείας του ταξιδιού μας!
Θα συναντήσουμε λοιπόν πολλές ιεραποστολές. Σύμφωνα με την απογραφή του 2000 το 96% των
πολιτών της χώρας είναι μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Οι περισσότεροι, ωστόσο, στην
καθημερινότητά τους, συνδυάζουν τη χριστιανική λατρεία με προχριστιανικές και δικές τους
παραδοσιακές πρακτικές. Κατά κύριο λόγο, όπως θα δούμε γνωρίζοντας τους κατοίκους,
πιστεύουν στα πνεύματα, στη Δύναμη, στη μαγεία. Στα σπίτια τους, αντί για εικόνες έχουν
ζωγραφισμένα και σκαλισμένα κρανία των προγόνων τους. Στα δύσκολα και στα ευχάριστα

γεγονότα κάνουν θυσίες ζώων (στις αγροτικές περιοχές, γουρουνιών), για να ζητήσουν εύνοια
από τα πνεύματα. Φυσικά οι προλήψεις δίνουν και παίρνουν!
Πέρα από τους ανθρώπους, το άλλο μεγάλο ενδιαφέρον της χώρας, το οποίο στο ταξίδι μας θα
εξερευνήσουμε ενδελεχώς, είναι η φύση. Στην Παπούα-Νέα Γουινέα, τα δάση καλύπτονται από
βλάστηση ισημερινού τύπου. Ωστόσο, η χλωρίδα σχετίζεται με τις διακυμάνσεις του κλίματος και
παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση. Για παράδειγμα στα βουνά θα συναντήσουμε τροπικά δάση
με αλπικά φυτά! Στις περιοχές που βρέχει λιγότερο, θα δούμε σαβάνες με ψηλές πόες και
μεμονωμένα δέντρα. Και βέβαια αναλόγως με τη χλωρίδα πάει και η πανίδα. Αλλά το πιο
ενδιαφέρον και εντυπωσιακό είναι ο πλούτος σε παραδείσια πουλιά. Η Παπούα είναι η πατρίδα
τους. Είναι ο παράδεισος των bird-watchers! Κι αν δεν είσαι, πηγαίνοντας εκεί, από την πρώτη
μέρα, θα γίνεις…
Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό, άρα υγρό και θερμό, με μέση θερμοκρασία τους 28 ο C. Αλλά
επειδή εμείς θα ανεβοκατεβαίνουμε στα βουνά, θα βρούμε και χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Γενικώς σε αυτό το νησί, το οποίο θα καλύψουμε αεροπορικώς από νότο προς βορρά και από
ανατολή προς δύση, θα δούμε τα πάντα! Δεν θα δούμε πολλά ρούχα, διότι οι κάτοικοι
ζωγραφίζουν τα σώματά τους αντί να τα ντύνουν. Δεν θα δούμε τρακτέρ, διότι οι αγρότες
χρησιμοποιούν παλαιολιθικού τύπου εργαλεία στα χωράφια. Δεν θα δούμε μουσεία και
συναυλιακούς χώρους, διότι η ξυλογλυπτική και η μουσική είναι τέχνες της καθημερινότητας.
Αυτά τα στοιχεία πιθανώς γοήτευσαν τον μεγάλο συλλέκτη και μεγιστάνα Μάικλ Ροκφέλερ, ο
οποίος στα μέσα του προηγούμενου αιώνα έφτασε μέχρι την Παπούα για να ανακαλύψει τον
πολιτισμό της και χάθηκε μέσα στα ποτάμια της. Εικάζεται ότι μπορεί να έπεσε θύμα κανιβαλισμού…
Αλλά υπάρχει και άλλη μία ιστορία εξερεύνησης, η οποία μάλιστα σώζεται βιντεοσκοπημένη… Το
1930, ο νεαρός αυστραλός Μάικλ Λέι, απελπισμένος από το Κραχ, ξεκίνησε με ένα αεροπλάνο και
μία κινηματογραφική κάμερα, για να αποδείξει ότι υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού στην, μέχρι τότε
ανεξερεύνητη, ενδοχώρα του νησιού και να πείσει τυχόν χρηματοδότες να τον βοηθήσουν να τα
εξορύξει. Φτάνοντας εκεί, βρέθηκε σε μία απίστευτη κοιλάδα μέσα στα βουνά, η οποία
κατοικούνταν από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Έβαλε μπροστά την κάμερα και άρχισε το
γύρισμα. Ο τίτλος αυτού του αυτοσχέδιου ντοκιμαντέρ είναι «Η πρώτη συνάντηση».
Εμείς θα πάμε σε αυτή την κοιλάδα και θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που την κατοικούν.
Κάπως έτσι θα γίνει και η δική μας «συνάντηση» με την Παπούα-Νέα Γουινέα.

Οι πρώτοι άνθρωποι εδώ πριν από 40.000 - 35.000 χρόνια
Πολλοί χώροι που έχουν ραδιοχρονολογηθεί πιστοποιούν την ανθρώπινη παρουσία
στην Αυστραλία και τη Νέα Γουινέα που ήταν τότε ενωμένες σα μια ήπειρος, πριν από
40,000 - 35.000 χρόνια, κατά το Μεγάλο Άλμα προς τα εμπρός του ανθρώπου όπως
ονομάζεται η περίοδος αυτή της ιστορίας του. Η κατάκτηση αυτή ήταν
κοσμοϊστορικής σημασίας, γιατί απαιτούσε πλωτά μέσα. Παρόλο που ο εγκλωβισμός
μεγάλου όγκου του νερού της γης στους παγετώνες είχε οδηγήσει στην πτώση του
παγκόσμιου επιπέδου της θάλασσας κατά πολλές δεκάδες μέτρα ακόμα και εκείνη
την εποχή, για να περάσουν οι πρώτοι άνθρωποι από τα κεντρικά νησιά της
Ινδονησίας, το Μπαλί μέχρι την Αυστραλία έπρεπε να διασχίσουν οκτώ πορθμούς, ο
μεγαλύτερος εκ των οποίων είχε πλάτος τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων. Έτσι λοιπόν
έχουμε υποψίες πλωτών μέσων 25,000 χρόνια πριν τις βάσιμες μαρτυρίες αυτών
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο δηλαδή στην μεσόγειο 13,000 χρόνια πριν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπρισμπέιν.
2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ (ξενάγηση)
Άφιξη στο Μπρισμπέιν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της
Αυστραλίας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ (ξενάγηση)
Η πόλη του Μπρισμπέιν είναι χτισμένη σε μια καμπή του
ομώνυμου ποταμού. Ως διάρθρωση και πολεοδομική
συγκρότηση, θυμίζει έντονα βρετανική πόλη, κάτι που θα
διαπιστώσουμε κατά την περιήγησή μας. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ – πτήση για ΠΟΡΤ ΜΟΡΕΣΜΠΙ και
ΜΑΟΥΝΤ ΧΑΓΚΕΝ (ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ)
Μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε για την
Παπούα Νέα Γουινέα και την πρωτεύουσά της, το Πορτ
Μόρεσμπι. Άφιξη και επιβίβαση στην επόμενη πτήση μας, αυτή
τη φορά για το Μάουντ Χάγκεν, πρωτεύουσα της επαρχίας των
Χάιλαντς. Το Μάουντ Χάγκεν πήρε την ονομασία της από το
γειτονικό ομώνυμο ηφαίστειο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
της χώρας (το πρώτο είναι το Ουλάουν, στο νησί Νέα Βρετανία).
Μιλάμε για μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, η οποία είναι
χτισμένη σε υψόμετρο 1.600 μ. πάνω στην Κοιλάδα Γουογκάι. Η
κοιλάδα, αυτή, είναι διάσημη, διότι εκεί βρίσκουμε τα αρχαιότερα
δείγματα αγροτικής καλλιέργειας παγκοσμίως! Χρονολογούνται
πριν από 30.000 χρόνια, δηλαδή στην παλαιολιθική εποχή. Στην
περιοχή αυτή, σύμφωνα με τα προϊστορικά ευρήματα,
εφαρμόστηκαν ιδιαίτερα προηγμένες γεωργικές μέθοδοι, οι
οποίες συνδυάστηκαν με εξίσου προηγμένη κοινωνική και
πολιτική οργάνωση των καλλιεργητών. Σήμερα, οι κάτοικοι της
κοιλάδας που απαρτίζουν τη φυλή Μέλπα, εφαρμόζουν τις ίδιες
μεθόδους (της λίθινης εποχής) για να καλλιεργήσουν τα
χωράφια τους!
Μετά από αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο, θα κατευθυνθούμε
προς το εντυπωσιακό κατάλυμά μας, το Rondon Ridge, το οποίο
βρίσκεται ψηλά στο γειτονικό όρος Κούτα. Εδώ η τοποθεσία είναι
μαγική. Πέρα από την απίστευτη θέα στην Κοιλάδα Γουογκάι, το
ξενοδοχείο αποτελεί αφετηρία για βόλτες και εξερεύνηση στο
τροπικό δάσος του βουνού. Το ίδιο απόγευμα λοιπόν, αφού
ξεκουραστούμε, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα σύμπλεγμα
μονοπατιών και να μπούμε μέσα στο τροπικό δάσος ή αλλιώς το
Δάσος της Βροχής, όπου θα απολαύσουμε μια τεράστια ποικιλία
από ορχιδέες που σκαρφαλώνουν πάνω στους κορμούς των
δέντρων. Επίσης θα δούμε από κοντά απίστευτα παραδείσια
πουλιά. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί δέκα μοναδικά είδη.
Βεβαίως θα έρθουμε σε επαφή και με ανθρώπους. Κατοίκους του
δάσους, τροφοσυλλέκτες, με τις τοπικές ενδυμασίες τους, με το
δικό τους body painting και τη δική τους γλώσσα. Αν είμαστε
τυχεροί, θα τους δούμε συγκεντρωμένους να χορεύουν και να
τραγουδάνε τον Χορό της Βροχής, της Φωτιάς κτλ. Ας μην
ξεχνάμε, βρισκόμαστε στη χώρα των Παπούα! Μετά θα
επιστρέψουμε στο Rondon Ridge. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΜΑΟΥΝΤ ΧΑΓΚΕΝ – πτήση για ΛΙΜΝΗ ΜΕΡΕΪ με
ναυλωμένο αεροσκάφος
Αναχωρούμε με ναυλωμένο αεροσκάφος για τα δυτικά, κοντά
στα σύνορα της Παπούας με την Ινδονησία. Εκεί βρίσκεται η

Λίμνη Μέρεϊ, η μεγαλύτερη του νησιού. Καλύπτει 647 τ.χλμ. και την
εποχή των βροχών (μέσα Δεκεμβρίου έως Μάρτιο)
πενταπλασιάζεται σε όγκο!
Αμέσως μετά την άφιξη θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας, το
Lake Murray Lodge για check in. Εκεί θα γευματίσουμε στη
βεράντα με την απίστευτη θέα πάνω στη λίμνη και μετά θα
ξεκινήσουμε για μια απογευματινή βαρκάδα με πιρόγες.
Σ΄ αυτή την πρώτη βόλτα θα δούμε έναν ολόκληρο κόσμο από
παραδείσια πουλιά. Η ευρύτερη περιοχή φιλοξενεί το 50% των
ειδών που πετάνε σε όλη τη χώρα. Επίσης θα δούμε ντόπιους
ψαράδες με τα καλάμια τους να ψαρεύουν μαύρα λαβράκια και
γιγαντόπερκες. Αν είμαστε τυχεροί μπορεί να δούμε και το… τέρας
της λίμνης. Το λεγόμενο Μέρεϊ. Πρόκειται για ένα είδος
δεινοσαύρου, που μοιάζει με τυρανόσαυρο και που θρυλείται ότι
ζει εκεί… Από δοξασίες η Παπούα βρίθει. Ας μην ξεχνάμε πως οι
κάτοικοι, πιστεύουν στα πνεύματα και στη μαγεία.
6η-7η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΜΕΡΕΪ (επίσκεψη σε απομακρυσμένα
χωριά)
Η λίμνη είναι τεράστια, η φυσική ζωή που αναπτύσσεται μέσα και
γύρω της είναι μοναδική και αυτή είναι μία σπάνια ευκαιρία να την
εξερευνήσουμε. Έτσι για δύο ημέρες θα προσπαθήσουμε να
δούμε ένα μεγάλο μέρος της αλλά και να γνωρίσουμε τους
κατοίκους της. Εξάλλου η λίμνη Μέρεϊ ανήκει στις ντόπιες φυλές.
Ο πληθυσμός τους φτάνει τους 5.000 κατοίκους στις όχθες και
στις γύρω δασικές περιοχές.
Ας αρχίσουμε όμως από το υγρό στοιχείο: Η λίμνη περιβάλλεται
από τροπικό δάσος, λιβάδια, έλη και σαβάνα. Χαρακτηριστικό
της είναι οι ελικοειδείς όχθες που εκτίνονται σε περίπου δύο
χιλιόμετρα και τα πάρα πολλά ποτάμια που πηγάζουν ή
εκβάλλουν σε αυτήν. Η συγκεκριμένη μορφολογία την καθιστά
σπουδαίο υγροβιότοπο. Την εποχή των βροχών, κάποια από τα
ποτάμια ξεχειλίζουν στα λιβάδια και στη σαβάνα, δημιουργούνται
έλη και εκεί αναπτύσσεται μια μοναδική βιοποικιλότητα.
Η λίμνη και το πέριξ Δάσος της Βροχής, φιλοξενούν βεβαίως και
άγρια ζώα. Για παράδειγμα, στη βόλτα, θα δούμε 38 είδη
παραδείσιων πουλιών! Θα δούμε πιθήκους να σκαρφαλώνουν
στα δέντρα και να τρώνε φρούτα. Θα δούμε κροκόδειλους να
καραδοκούν για τα μεγαλύτερα ψάρια της λίμνης, τα
.πριονόψαρα, που φτάνουν σε μήκος τα επτά μέτρα! Θα
μάθουμε, από τους ντόπιους, να ψαρεύουμε μαύρα λαβράκια,
και γιγαντόπερκες. Στη λίμνη κολυμπάνε και αμέτρητα λαβράκιαπαγόνια. Είναι μεγάλα και πολύχρωμα. Πράγματι μοιάζουν με
παγόνια του νερού!
Θα συναντήσουμε όμως και κατοίκους στη βόλτα μας. Ιθαγενείς
από τα γύρω χωριά, τα οποία βρίσκονται μέσα στο τροπικό
δάσος και είναι οργανωμένα με βάση τον ντόπιο πρωτόγονο
πολιτισμό. Θα τα επισκεφτούμε, θα μιλήσουμε με τους κατοίκους
τους και εκείνοι θα μας ξεναγήσουν στα σπίτια τους και θα μας
δείξουν πώς είναι η καθημερινότητά τους. Αυτοί οι άνθρωποι
ζουν στο πολύ μακρινό παρελθόν σε σχέση με ό,τι ξέρουμε εμείς
στη Δύση. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσουμε σε αυτό το ταξίδι,
ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ίδιο και ο πολιτισμός.
Για παράδειγμα, οι φυλές της Παπούας-Νέας Γουινέας
φιλοτεχνούν εδώ και αιώνες εξαιρετικά μουσικά όργανα και
γλυπτά από ξύλο. Τα γλυπτά συνήθως είναι μάσκες και τοτέμ.
Περίτεχνα ή πιο αφαιρετικά που θυμίζουν πολύ τη μοντερνιστική
γλυπτική της Δύσης. Τέτοια θα δούμε στα χωριά που θα
επισκεφτούμε. Ορισμένα δείγματα των ντόπιων γλυπτών
(συγκεκριμένα της φυλής Ασμάτ, της πιο άγριας του νησιού, που

ζει στη Νότια Παπούα) εκτίθενται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
της Νέας Υόρκης. Μεγάλος συλλέκτης ήταν ο Μάικλ Ροκφέλερ
(1938 -1961) της γνωστής οικογένειας αμερικανών μεγιστάνων.
.
Ο συλλέκτης τελικά χάθηκε στην Παπούα. Στις 17 Νοεμβρίου
1961, αναποδογύρισε η βάρκα του στην οποία επέβαινε μαζί με
τον συνεργάτη του, ολλανδό ανθρωπολόγο Ρενέ Βάσινγκ, η
βάρκα ξεβράστηκε στη θάλασσα, ο ίδιος παρασύρθηκε από τα
ρεύματα και εξαφανίστηκε. Εικάζεται ότι κατασπαράχθηκε από
κροκόδειλους της θάλασσας ή καρχαρίες. Όμως υπάρχει και μία
.
φήμη, ότι έπεσε θύμα κανιβαλισμού
από τη φυλή Ασμάτ, οι
οποίοι θέλησαν να εκδικηθούν για την τότε ολλανδική κατοχή του
νησιού. Βλέπετε λοιπόν… Όλα είναι σχετικά. Δύο διανυκτερεύσεις
στο Lake Murray Lodge.
8η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΜΕΡΕΪ – πτήση για ΚΑΡΑΓΟΥΕΡΙ με ναυλωμένο
αεροσκάφος
Μεταφερόμαστε στον αεροδιάδρομο της Λίμνης Μέρεϊ κι από
εκεί με ναυλωμένο αεροσκάφος πετάμε βορειοανατολικά για τον
Ποταμό Καραγουέρι, στην Επαρχία Σεπίκ. Στο ταξίδι, θα δούμε
από το αεροπλάνο ορισμένα από τα πιο άγρια και τα πιο
εντυπωσιακά τοπία στον κόσμο! Μετά την άφιξη, θα
μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο Karawari Lodge, με μηχανοκίνητη
βάρκα. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης μέσα στο
πυκνό δάσος. Δρόμοι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα!
Βρισκόμαστε σε μία απομακρυσμένη περιοχή, μέσα στη
ζούγκλα. Τριγύρω δεν υπάρχουν οικισμοί δυτικού τύπου,
μαγαζιά, εστιατόρια, τίποτα που να θυμίζει τη ζωή όπως την
ξέρουμε. Εκεί, στο Σεπίκ, στον Ποταμό Καραγουέρι, θα είμαστε
εμείς, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου που θα
μας παρέχει εξειδικευμένες οδηγίες και πληροφορίες, το δάσος,
το ποτάμι, τα άγρια ζώα και οι ντόπιες φυλές.
Αφού τακτοποιηθούμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, θα γευματίσουμε
στη βεράντα με την πανοραμική θέα και το απόγευμα, θα
κάνουμε μια βόλτα μέχρι το χωριό Κουντιμάν για να γνωρίσουμε
τους ιθαγενείς. Γενικώς είναι πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι. Είναι
κυρίως τροφοσυλλέκτες, μικροκαλλιεργητές, κυνηγούν και
ψαρεύουν. Όλα τα παιδιά παίζουν ελεύθερα στο ποτάμι και στο
δάσος. Οι περισσότεροι έχουν body painting, η μπλούζα δεν
συνηθίζεται και η γενετήσια ζώνη καλύπτεται με φύλλα και χόρτα.
Το κεφάλι τους το στολίζουν με φτερά και λουλούδια.
Στη βόλτα μας στο χωριό, θα επισκεφτούμε και κάποια σπίτια των
ιθαγενών, θα μιλήσουμε μαζί τους και θα δούμε την
προετοιμασία της τοπικής πίτας (στη διατροφή τους θεωρείται
κάτι σαν το δικό μας ψωμί). Λέγεται Σάγκο και παρασκευάζεται με
αλεύρι που φτιάχνουν μόνοι τους από κορμό φοίνικα. Εντάξει,
δεν είναι τόσο νόστιμη, αλλά επειδή θα μας δώσουν σίγουρα να
δοκιμάσουμε, δεν θα τους το πούμε…
Α, και κάτι ακόμη: στις γυναίκες του χωριού αρέσει πολύ το
κάπνισμα! Φτιάχνουν αυτοσχέδια τσιγάρα με καπνό τυλιγμένο σε
εφημερίδα και τα απολαμβάνουν ιδιαιτέρως. Αν τους δώσετε ένα
από τα δικά σας, θα το καπνίσουν από ευγένεια, αλλά δεν θα
τους πολυαρέσει. Ούτε κι εκείνες όμως θα σας το πουν.
Μετά από αυτήν την πρώτη γνωριμία με τους κατοίκους της
περιοχής, θα επιστρέψουμε πίσω στο ξενοδοχείο για το δείπνο.
Διανυκτέρευση.
9η ημέρα: ΚΑΡΑΓΟΥΕΡΙ (φυλές)
Ο Καραγουέρι, είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του ποταμού
Σεπίκ στην ομώνυμη Επαρχία, και αποτελεί ένα θαύμα της
φύσης. Οι δαντελωτές όχθες του σχηματίζουν ένα περίπλοκο

σύμπλεγμα από παραποτάμους και λίμνες. Εκεί συναντάμε και
τα μανγκρόβια έλη, που δημιουργούνται γύρω από τα
ομώνυμα δέντρα του τροπικού δάσους τα οποία φυτρώνουν
στο πυθμένα των ποταμών και οι ρίζες τους είναι ορατές και
πάνω από την επιφάνεια του νερού. Τα έλη αυτά, είναι μοναδικοί
υγροβιότοποι με τεράστια βιοποικιλότητα. Φανταστείτε
πολύχρωμες, τεράστιες ορχιδέες να κρέμονται από τους
κορμούς, πουλιά σαν πίνακες Πικάσο να μας παρακολουθούν,
πίθηκους να αιωρούνται στα κλαδιά, κροκόδειλους να
χαλαρώνουν στα νερά και ανάμεσά τους να πλέουν τεράστια
χρυσόψαρα…
Όμως ο Ποταμός Καραγουέρι, είναι πόλος ζωής, όχι μόνο για
άγρια φυτά και ζώα, όχι μόνο για παραδείσια πουλιά και σπάνια
ψάρια αλλά και για τις φυλές των ανθρώπων που ζουν στις
όχθες του. Μιλάμε για πολλές φυλές, κάποιες ίσως να μην έχουν
ακόμη ανακαλυφθεί. Μιλάμε και για πολλές γλώσσες και
διαλέκτους! Κατά μήκος του ποταμού ακούγονται πάνω από
250 διαφορετικές ομιλίες!
Οι κάτοικοι, γενικώς είναι φιλικοί. Επιβιώνουν με την
τροφοσυλλογή, τις μικροκαλλιέργειες, το κυνήγι και το ψάρεμα.
Είναι και εξαιρετικοί τεχνίτες ξυλογλυπτικής. Κατασκευάζουν
μουσικά όργανα, ξύλινα κανό, καλάθια ψαρέματος, μάσκες,
τοτέμ, εργαλεία και φυσικά τα καλύβια τους. Ο καθένας ξέρει κι
από μια τέχνη. Και κάθε χωριό εφαρμόζει διαφορετική
τεχνοτροπία.
Μεταξύ τους οι φυλές συνεργάζονται και γνωρίζουν το εμπόριο.
Μιλάμε βέβαια πάντα για άγριες φυλές. Κυκλοφορούν χωρίς
ρούχα, με ζωγραφισμένα σώματα και πρόσωπα, στολίζουν τα
μαλλιά τους με φτερά και λουλούδια και φορούν κοσμήματα
από ξύλο, κοχύλια ή κόκαλα. Τραγουδάνε πολύ, χορεύουν
τελετουργικά με κάθε ευκαιρία, πιστεύουν στη μαγεία, θεωρούν
τον κροκόδειλο το ιερό πνεύμα του ποταμού και παίζουν
μουσική που θυμίζει κελάηδισμα πουλιών. Στον ποταμό
εντοπίζονται 226 είδη παραδείσιων πτηνών.
Καθώς θα πλέουμε στο ποτάμι, θα συναντήσουμε παιδιά να
παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι: κρεμιούνται από τα δέντρα
σαν πιθηκάκια και βουτάνε στο νερό. Θα δούμε ντόπιους με
πανέμορφες ξυλόγλυπτες πιρόγες (συχνά στο σχήμα του
κροκόδειλου), γεμάτες φρούτα, λαχανικά, ψάρια, ξύλινα
κατασκευάσματα και άλλα είδη, να πουλάνε την πραμάτεια
τους. Αυτά είναι τα καταστήματα της περιοχής! Κάτι σαν πλωτή
λαϊκή αγορά.
Φυσικά θα μιλήσουμε μαζί τους. Είπαμε, είναι πολύ φιλικοί και
φιλόξενοι. Θα δούμε τις κατοικίες τους και τη δομή της κοινωνίας
τους. Οι φυλές ξεχωρίζουν μεταξύ τους με βάση στοιχεία
γενεαλογικά, τελετουργικά και ιστορικά. Αυτά τα στοιχεία
ορίζουν και τη μεταξύ τους συνεργασία, τόσο την εμπορική όσο
και την τελετουργική. Θεοποιούν τα ζώα και τη φύση και δίνουν
μεγάλη σημασία στη γενναιότητα. Σε κάθε καταυλισμό υπάρχει
και ένα Σπίτι των Ανδρών (ή Σπίτι του Πνεύματος). Εκεί μπαίνουν
μόνον άνδρες. Είναι κάτι σαν τοπική Βουλή με αρχηγό τον
γηραιότερο και σοφότερο. Εσωτερικά το Σπίτι κοσμείται με
κειμήλια ανδρείας, όπλα, εργαλεία και τοτέμ. Εκεί γίνονται
συνεδριάσεις και λαμβάνονται οι κεντρικές αποφάσεις για την
κοινότητα. Εκεί οργανώνονται και οι τελετές για τον κατευνασμό
των πνευμάτων της φύσης και την ενηλικίωση των αγοριών.
Μία από αυτές είναι το τελετουργικό του «ΑνθρώπουΚροκόδειλου». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επίπονη πρακτική που
εφαρμόζεται μόνο στους εκλεκτούς. Ο τελετάρχης κάνει μικρές
εγκοπές στο δέρμα της πλάτης του πιο γενναίου νεαρού
αγοριού που πρόκειται να ενηλικιωθεί. Εν συνεχεία βάζει στις

Τραπεζούντα

πληγές πηλό και λάδι από φοινικέλαιο. Ετσι όταν κλείσουν
δημιουργούνται εξογκώματα, που παραπέμπουν στο δέρμα
του κροκόδειλου.
Στα «Σπίτια των Ανδρών», παλιότερα αποφασίζονταν οι μάχες
μεταξύ των φυλών και οι στρατηγικές που επρόκειτο να
ακολουθηθούν. Γι αυτό και σε αυτά θα δούμε, ως μέρος του
διάκοσμου, ανθρώπινα κρανία. Το κυνήγι των κεφαλών, ήταν
θεσμός στις φυλές της Παπούας μέχρι πολύ πρόσφατα. Τα
νεαρά αγόρια στην τελετή ενηλικίωσής τους έπρεπε
απαραιτήτως να φέρουν στον τελετάρχη, ως λάφυρο, το
κρανίο ενός εχθρού από μία μάχη. Πρακτικά αυτό γινόταν ως
εξής: έκοβαν το κεφάλι του ηττημένου εχθρού, το έβραζαν και
απομάκρυναν τη σάρκα. Μετά ζωγράφιζαν και σκάλιζαν το
κρανίο και το παρουσίαζαν ως τρόπαιο στο «Σπίτι των
Ανδρών». Ναι, μιλάμε για αγριότητες! Όμως οι φυλές της
άγριας φύσης ζουν μαζί με άγρια ζώα και ακολουθούν κοινούς
κανόνες…
Ένας άλλος κανόνας, που εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος ήταν ο
κανιβαλισμός. Ο κανιβαλισμός δεν συνδεόταν απαραιτήτως με
το κυνήγι κεφαλών. Ωστόσο συχνά εφαρμοζόταν. Κάποιοι
ηλικιωμένοι που θα συναντήσουμε στην εκδρομής μας έχουν
δοκιμάσει ανθρώπινο κρέας. Μιλούν γι’ αυτό. Λένε, αν τους
ρωτήσεις, πως η γεύση του μοιάζει με κοτόπουλο. Κάπως έτσι
μοιάζει και το κρέας του κροκόδειλου, όμως αυτό, επειδή το
θεωρούν ιερό, δεν το τρώνε…
Τέτοια πράγματα θα δούμε και θα μάθουμε σε αυτή την
εκδρομή. Και θα γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο για το δείπνο
με μια εντελώς διαφορετική θέαση της ζωής και της φύσης.
Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Η βόλτα στον ποταμό γίνεται με μηχανοκίνητες
βάρκες χωρητικότητας 18 ατόμων. Για τους παρατηρητές των
πουλιών, με την ανατολή και τη δύση του ηλίου οργανώνονται
ειδικές περιηγήσεις δωρεάν. Σε αυτές μπορούν να δουν 12 είδη
παραδείσιων πουλιών του τροπικού δάσους, παπαγάλους,
κορμοράνους, κακατούες, βούκερους κ.α.
10η ημέρα: ΚΑΡΑΓΟΥΕΡΙ – πτήση για ΜΑΟΥΝΤ ΧΑΓΚΕΝ με
ναυλωμένο αεροσκάφος
Αναχώρηση από Καραγουέρι για Μάουντ Χάγκεν. Η πτήση είναι
σύντομη αλλά και αυτή, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να
δούμε την άγρια φύση από ψηλά. Το πανόραμα που μας
επιφυλάσσει είναι μοναδικό! Ουσιαστικά αφήνουμε πίσω μας το
οροπέδιο του Σεπίκ και βλέπουμε να ορθώνονται μπροστά μας
οι βουνοκορφές των Χάιλαντς. Παρατηρούμε δηλαδή έναν
σπάνιο γεωγραφικό χάρτη!
Θα προσγειωθούμε στο ήδη γνώριμο Μάουντ Χάγκεν, το οποίο
βρίσκεται ψηλά στην Κοιλάδα Γουόγκαϊ, με τις καλλιέργειες της
λίθινης εποχής. Εν συνεχεία θα κατευθυνθούμε προς το όρος
Κούτα και θα «στρατοπεδεύσουμε» στο πρώτο μας κατάλυμα,
το Rondon Ridge. Εκεί θα ξεκουραστούμε και θα γευματίσουμε.
Το απόγευμα, μπορούμε να ακολουθήσουμε την οργανωμένη
περιήγηση μέσα στο τροπικό δάσος της περιοχής. Μετά θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η ημέρα: ΜΑΟΥΝΤ ΧΑΓΚΕΝ (ΦΥΛΗ ΜΕΛΠΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ)
Γνωριμία με τη φυλή Μέλπα.
Αμέσως μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε για ένα ολοήμερο
ταξίδι, πίσω στον χρόνο. Θα συναντήσουμε και θα γνωρίσουμε

τη φυλή Μέλπα, που κατοικεί σε οικισμούς και χωριά πέριξ της
Μάουντ Χάγκεν. Μαζί τους θα μάθουμε πολλά για την ιστορία
του παγκόσμιου πολιτισμού!
Το ταξίδι μας αρχίζει, από το 1930. Μέχρι τότε, πιστευόταν πως τα
κεντρικά βουνά της Νέας Γουινέας ήταν ακατοίκητα. Οι
Αυστραλοί είχαν καταλάβει από το 1920 τα νότια παράλια και τα
εκμεταλλεύονταν για εμπόριο τροφίμων και εξόρυξη μικρών
κοιτασμάτων χρυσού. Ώσπου ήρθε το Κραχ και τότε έχασαν το
ενδιαφέρον τους για την περιοχή. Το Κραχ όμως στάθηκε η
αφορμή για τρία αδέρφια από την Αυστραλία, τον Μάικλ, τον Τζιμ
και τον Ντάνι Λέι, να κινηθούν προς βορρά, με την ελπίδα ότι εκεί
θα βρουν περισσότερο χρυσό. Έτσι ξεκίνησαν το έτος 1930 από
την Αυστραλία, με αεροπλάνο και μία κάμερα, για μία τολμηρή
εξερεύνηση στα Χάιλαντς, εκεί όπου μέχρι τότε δεν είχε πατήσει
πόδι λευκού κατακτητή.
Πίστευαν ότι τα μέρη αυτά είναι ακατάκτητα και βραχώδη. Αλλά
τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Ανάμεσα στα βουνά
αντίκρισαν από ψηλά μια τεράστια εύφορη κοιλάδα. Την Κοιλάδα
Γουόγκαϊ. Η οποία κατοικούνταν! Εκεί και στα γύρω βουνά
ζούσαν τότε 1 εκατ. άνθρωποι, οι ιθαγενείς της φυλής Μέλπα. Ο
Μάικλ Λέι κινηματογράφησε ό,τι έβλεπε μπροστά του σ’ εκείνο το
πρώτο ταξίδι. Έτσι σήμερα, υπάρχει ένα μοναδικό βίντεο, το οποίο
απαθανατίζει την «Πρώτη Συνάντηση» με τους Μέλπα.
Στο βίντεο οι ντόπιοι λένε ότι δεν καταλάβαιναν τι ήταν αυτοί οι
λευκοί άνθρωποι. Από πού ήρθαν. Αν ήταν πνεύματα, αν ήταν
εχθροί… Ο Μάικλ Λέι, σκότωσε επί τόπου κάποιους αρχηγούς
των οικισμών, σύνολο 41. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος αργότερα,
το έκανε «αμυνόμενος». Το θέμα είναι, πως τελικά έζησε και
δούλεψε με τους Μέλπα. Και τότε άρχισε ένα νέο κεφάλαιο για την
εκμετάλλευση της Νέας Γουινέας.
Εμείς στην εκδρομή μας θα συναντήσουμε τη φυλή Μέλπα.
Σήμερα ο πληθυσμός είναι 60.000 στα Χάιλαντς. Ορισμένοι έχουν
δυτικοποιηθεί αλλά όχι εντελώς. Και σίγουρα όχι όλοι.
Γλώσσα τους είναι η μέλπα και η τοκ πίτζιν. Η δεύτερη είναι ένα
μείγμα μέλπα και αγγλικών και συγκαταλέγεται στις επίσημες
γλώσσες της Παπούας-Νέας Γουινέας. Αυτή χρησιμοποιείται
στην εθνική τηλεόραση και στις διαφημίσεις.
Οι Μέλπα ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία.
Χρησιμοποιούν
παλαιολιθικά
εργαλεία,
καλλιεργούν γλυκοπατάτες (τις εισήγαγαν οι δυτικοί) και
εκτρέφουν γουρούνια. Ορισμένοι έχουν ασπαστεί τον
χριστιανισμό αλλά οι περισσότεροι, εξακολουθούν να λατρεύουν
τα φαντάσματα των προγόνων τους και των «Δυνατών» της
φυλής. Τα τελετουργικά τους έχουν σχέση πάντα με αυτά τα
φαντάσματα. Θυσιάζουν γουρούνια για να κατευνάσουν τα
πνεύματα σε περιπτώσεις καταστροφών ή για να ζητήσουν
εύνοια πριν από τη μάχη και τα ευτυχή γεγονότα όπως ο γάμος
και η γέννηση.
Οι τελετουργίες τους πάντα συνοδεύονται από χορό και
τραγούδι, και φυσικά, ειδική αμφίεση. Αυτή αποτελείται από βαφή
του σώματος, κάλυψη της γενετήσιας ζώνης με ανθρώπινα
μαλλιά, στολισμό του κεφαλιού με φτερά, κοχύλια και
μαργαριτάρια.
Οι ανθρωπολόγοι ισχυρίζονται πως οι Μέλπα είναι ο πρώτος
λαός στον κόσμο που εφάρμοσε τις αρχές του καπιταλισμού ήδη
από την προϊστορική περίοδο. Η άποψή τους αυτή βασίζεται στο
τοπικό έθιμο το οποίο ονομάζεται «μόκα». Σύμφωνα με αυτό, ο
«Δυνατός» του ενός οικισμού δίνει στον «Δυνατό» ενός άλλου
οικισμού ένα δώρο. Τότε ο δεύτερος, δίνει στον πρώτο ένα
αντίστοιχο δώρο, συν κάτι παραπάνω. Εν συνέχεια τα δώρα αυτά

μοιράζονται από τους «Δυνατούς» σε όλους τους κατοίκους των
οικισμών των οποίων ηγούνται. Μιλάμε δηλαδή για την ουσία της
«ανταλλαγής» και του «επιμερισμού».
Οι Μέλπα, δημιουργούν οικογένεια, αλλά δεν ζουν όλοι μαζί στο
ίδιο σπίτι. Ο πατέρας και τα ενήλικα αγόρια ζουν στο «Σπίτι των
Ανδρών», που είναι στρογγυλό με κωνική σκεπή. Η μητέρα με τα
μικρά αγόρια και τα κορίτσια ζουν στο «Σπίτι των Γυναικών» που
είναι ορθογώνιο και έχει φράχτη για τα γουρούνια. Οι δυτικοί
έποικοι και οι ιεραπόστολοι πρότειναν στη φυλή το δυτικό
πρότυπο κατοικίας για τις οικογένειες. Κάποιοι Μέλπα το
υιοθέτησαν. Όχι όμως όλοι.
Όταν οι νέοι άνδρες παντρεύονται, παίρνουν προίκα τα χωράφια
του πατέρα τους. Όταν οι νέες γυναίκες παντρεύονται, παίρνουν
ως προίκα το δικαίωμα να καλλιεργούν τα χωράφια του πατέρα
τους. Στον γάμο, η οικογένεια του γαμπρού δίνει χωράφια,
γουρούνια (ζωντανά και μαγειρεμένα) και μαργαριτάρια
(συνήθως κολιέ) στον πατέρα της νύφης. Σε περίπτωση
διαζυγίου, τα παραπάνω επιστρέφονται.
Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των Μέλπα. Όχι μόνο στις
τελετουργίες αλλά και στο φλερτ. Όταν τραγουδούν για να
φλερτάρουν, το κάνουν με επίσημη ενδυμασία (δηλαδή body
painting, στολισμό κεφαλιού, και φούστες από ανθρώπινα
μαλλιά).
Γενικώς οι Μέλπα είναι επιθετικοί. Συχνά πολεμούν μεταξύ τους,
αλλά οι συρράξεις καταστέλλονται γρήγορα από τις Αρχές.
Επίσης κυκλοφορούν στην πόλη και μετακινούνται αεροπορικώς.
Ταξιδεύουν πάντα με την επίσημη φορεσιά τους και τα εργαλεία
τους (παλαιολιθικό τσεκούρι και ξύλινο μπαστούνι). Αυτό το
θέαμα στο αεροδρόμιο του Μάουντ Χάγκεν, είναι συνηθισμένο
αλλά όταν το βλέπεις με το που προσγειώνεσαι παθαίνεις
πολιτισμικό σοκ! Μετά το συνηθίζεις. Όπως πολλά πράγματα.
Εδώ θα δούμε και τους «Ανθρώπους της λάσπης» (Mudmen),
μία παράδοση που θέλει τα μέλη της φυλής Ασάρο να
καλύπτουν όλο το σώμα τους με γκρίζα λάσπη από τον ποταμό
Ασάρο και να φορούν μάσκες (σαν κουκούλες) επίσης σε γκρίζο
χρώμα. Πρόκειται για μία παράδοση που ξεκίνησε μάλλον τυχαία,
σε μία συμπλοκή με μια εχθρική φυλή που είδε τους Ασάρο
βουτηγμένους στη λάσπη, τους πέρασε για πνεύματα και
πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή!
Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το απίθανο αυτό ταξίδι μας
στη μαγική χώρα των φυλών. Και τώρα πια, το εθνικό σύνθημα
της Παπούας-Νέας Γουινέας «Διαφορετικοί και Ενωμένοι», γίνεται
απολύτως κατανοητό.
Ύστερα λοιπόν κι απ’ αυτή, την τόσο αληθινή εμπειρία μας, θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο έχοντας κατανοήσει όλη την
ιστορία του ανθρώπου πάνω στη Γη. Διανυκτέρευση.
12η ημέρα: ΜΑΟΥΝΤ ΧΑΓΚΕΝ – πτήση για ΠΟΡΤ ΜΟΡΕΣΜΠΙ
Επιστρέφουμε αεροπορικώς στο Πορτ Μόρεσμπι. Τακτοποίηση
και διανυκτέρευση.
13η ημέρα: ΠΟΡΤ ΜΟΡΕΣΜΠΙ (ξενάγηση)
Γνωρίζουμε σήμερα την πρωτεύουσα της Παπούα-Νέα Γουινέα,
με περιήγηση στην πόλη. Διανυκτέρευση.
14η ημέρα: ΠΟΡΤ ΜΟΡΕΣΜΠΙ – Πτήση επιστροφής
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην
επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
15η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ

πτήση

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, check points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι
δυνατόν. Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Λάρνακα**
Από Θεσσαλονίκη*
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020: 14.11, 19.12
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 12.05, 14.07, 22.09

Από Αθήνα

€ 7.700

€ 7.880
Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

€ 8.940
με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: +1.300 €

Έως 12 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 παρακάτω 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το μέγιστο βάρος που μπορούμε να μεταφέρουμε στις ναυλωμένες πτήσεις είναι 10 kg το άτομο και 5 kg
χειραποσκευή. Δεν επιτρέπονται μεγάλες βαλίτσες. Τα πράγματά μας θα τα αφήσουμε στο Πορτ Μόρεσμπι.

Περιλαμβάνονται
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό
➢ Διαμονή σε lodge στην Παπούα-Νέα Γουινέα.
➢ Στην Παπούα Νέα Γουινέα πλήρης διατροφή (εκτός
πρωινού την ημέρα άφιξης)
➢ Στο Μπρισμπέιν διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με
ημιδιατροφή.
➢ Στην πορεία μας στη ζούγκλα θα έχουμε εξειδικευμένο
αρχηγό της αποστολής, μάγειρα και αχθοφόρους
➢ Μεταφορές,
περιηγήσεις,
ξεναγήσεις
όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα
➢ Τοπικός ξεναγός
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά
Versus Travel

Δεν περιλαμβάνονται
➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων & 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.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. €990

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 1.000€.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€
γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε
έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για
τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την
τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών της κάρτας σας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να
γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια
ειδική
αίτηση
που
μπορούμε
να
σας
αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
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 Καλλιγά, Σύνταγμα, 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 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, 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, 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!

