
 

 

  

 
Αναχωρήσεις: 25.07, 29.08, 03.10, 20.11     13, 17 ημέρες 

ΑΓΚΟΛΑ – ΣΑΟ ΤΟΜΕ  

ΓΚΑΝΑ – ΤΟΓΚΟ – ΜΠΕΝΙΝ  

Ένα μοναδικό ταξίδι σε πέντε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, στη λάμψη των 

αρχέγονων πολιτισμών τους που διατηρούνται ζωντανοί μέχρι σήμερα, στο μεγαλείο του 

φυσικού περιβάλλοντός τους και στην απαράμιλλη γοητεία των ανθρώπων τους. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκάνα: Η Χρυσή Ακτή, η χώρα του χρυσού, 

του ποδοσφαίρου και του πολιτισμού των 

Ασάντι. Η στρατηγική της θέση στους 

εμπορικούς δρόμους Αφρικής - Ευρώπης - 

Αμερικής, είναι ο λόγος για τον οποίο 

οικοδομήθηκαν πολλά κάστρα κατά μήκος 

της ακτογραμμής της. Εκατομμύρια 

άνθρωποι αρπάχθηκαν από τη γη τους, 

μεταφέρθηκαν εδώ και προωθήθηκαν από 

τους δουλεμπόρους στην Αμερικανική 

ήπειρο για να "χτίσουν" το Νέο Κόσμο.  

Τόγκο: Το "Μαργαριτάρι της Δυτικής 

Αφρικής", αποτελεί ένα πλούσιο 

δειγματολόγιο φυλών που πρεσβεύουν ως 

επί το πλείστον ανιμιστικές θρησκείες.  

Μπενίν: Η τέως Δαχομέη, μια στενή λωρίδα 

εδάφους στον Κόλπο της Γουινέας, είναι η 

ιδανική χώρα για όσους γοητεύονται από τις 

μεταφυσικές τελετές, τη μαγεία και το 

βουντού.  

Σαο Τομέ: Ένας εξωτικός παράδεισος στον 

Κόλπο της Γουιάνας. Το νησιωτικό κρατίδιο 

είναι επίσης γνωστό και ως «Νησί της 

Σοκολάτας» εξαιτίας των εξαιρετικής 

ποιότητας ποικιλιών κακάο που ευδοκιμούν 

στα εδάφη του. 

Αγκόλα: Η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός 

χώρα της Αφρικής με τις πολλές εναλλαγές 

στα τοπία της είναι σίγουρο ότι θα σας 

γοητεύσει. Από τις πανέμορφες παραλίες 

της στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε ένα 

λαβύρινθο ποταμών στο εσωτερικό της 

μέχρι την έρημο της Σαχάρα, η Αγκόλα είναι 

μαγική! 

Ένα οδοιπορικό στη Μαύρη Αφρική για 

ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές 

εμπειρίες, παρά τις όποιες ταλαιπωρίες 

συνεπάγονται οι ελλείψεις ανέσεων και 

υποδομών σε τόπους όχι ιδιαίτερα 

"τουριστικούς".  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

Πλούσιο πρόγραμμα σε πέντε χώρες της 

Δυτικής Αφρικής. Εκτεταμένη επίσκεψη στο 

κρυμμένο μυστικό της Αφρικής, την Αγκόλα, μία 

από τις πιο «ακριβές» τουριστικά χώρες στον 

κόσμο, την οποία γνωρίζουμε με εξερεύνηση της 

ενδοχώρας και όχι με απλή επίσκεψη! 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:   

➢ Επίσκεψη στα κάστρα Κέιπ Κόουστ και 

Ελμίνα της Χρυσής Ακτής. 

➢ Ξενάγηση στην παλιά πρωτεύουσα του 

βασιλείου της Δαχομέης, την Αμπομέι. 

➢ Επίσκεψη στα φημισμένα χωριά των Ασάντι. 

➢ Ξενάγηση στο «χωριό του νερού», το Γκανβί.  

➢ Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κακούμ με την 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 

➢ Διαμονή στο Σαο Τομέ, το εξωτικό «Νησί της 

Σοκολάτας». 

➢ Κρουαζιέρα στον ποταμό Kwanza στην 

Αγκόλα. 

➢ Ξενοδοχεία 4*, 5*, από τα καλύτερα της κάθε 

περιοχής. 

➢ Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος 

Έλληνας αρχηγός.  

 

Μπενίν – Τόγκο – Γκάνα 

– Σάο Τομέ – Αγκόλα  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα μοναδικό ταξίδι σε πέντε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, στη λάμψη των αρχέγονων 

πολιτισμών τους που διατηρούνται ζωντανοί μέχρι σήμερα, στο μεγαλείο του φυσικού 

περιβάλλοντός τους και στην απαράμιλλη γοητεία των ανθρώπων τους. Ένα οδοιπορικό στη 

Μαύρη Αφρική για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, παρά τις όποιες ταλαιπωρίες 

συνεπάγονται οι ελλείψεις ανέσεων και υποδομών σε τόπους όχι ιδιαίτερα «τουριστικούς».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Τα κάστρα Κέιπ Κόουστ και Ελμίνα της Χρυσής Ακτής. 

▪ Η επίσκεψη στους Ασάντι, μία από τις πιο σημαντικές φυλές στη Δυτική Αφρική! 

▪ Το «χωριό του νερού», το Γκανβί. 

▪ Η γνωριμία με το Σάο Τομέ, το εξωτικό «Νησί της Σοκολάτας». 

▪ Η κρουαζιέρα στον ποταμό Κουάνζα της Ανγκόλα.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε πέντε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, την Γκάνα, το Τόγκο 

και το Μπενίν, το Σαο Τομέ και την Αγκόλα. 

Το ταξίδι μας ξεκινάει από την πρωτεύουσα του Μπενίν, την Κοτονού. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το λίκνο της αφρικανικής παραδοσιακής θρησκείας, την Ουιντάχ, τη γενέτειρα του 

ιδρυτή της Αϊτής Toussaint L'Overture, την Αλλάντα, την παλιά πρωτεύουσα του βασιλείου της 

Δαχομέης, την Αμπομέι και το "χωριό του νερού", το Γκανβί. Συνεχίζουμε με το Τόγκο και την 

πρωτεύουσά του Λομέ και από εκεί περνάμε στην πρωτεύουσα της Γκάνα, την ιστορική Άκκρα.  

Εδώ μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τα Κάστρα της Χρυσής Ακτής Κέιπ Κόουστ και Ελμίνα, θα 

εξερευνήσουμε το Εθνικό Πάρκο Κακούμ και θα γνωρίσουμε την πόλη Κουμάσσι, έδρα του 

πλούσιου βασιλείου των Ασάντι. Στη συνέχεια θα μεταβούμε αεροπορικώς στο πανέμορφο 

νησιωτικό κρατίδιο του Σαο Τομέ, το οποίο ανακαλύφθηκε από πορτογάλους εξερευνητές 

ανήμερα του Αγίου Θωμά, εξού και το όνομα του. Ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας στην 

υποσαχάρια Αφρική με την επίσκεψη μας στην Αγκόλα, μια χώρα ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

εξαιτίας του τεράστιου ορυκτού πλούτου που διαθέτει.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξερεύνηση των ακτών της Αφρικής και του εσωτερικού της βορείου και της νοτίου Αφρικής το 15ο αιώνα, καθώς 

και η ανακάλυψη της Αμερικανικής ηπείρου από τους Ευρωπαίους, έδωσαν νέα ώθηση στο πλέον ζοφερό κεφάλαιο 

της ανθρώπινης ιστορίας: στη σκλαβιά, που ναι μεν μέχρι τότε υπήρχε, έκτοτε όμως… άνθισε.  

Από τις αρχές του 16ου ως το τέλος του 19ου αιώνα πολλά εκατομμύρια Αφρικανών πέρασαν τον ωκεανό.  

Οι ιθαγενείς και οι μαύροι σκλάβοι, που άρπαζαν οι έμποροι από την Αφρική και τους μετέφεραν κάτω από άθλιες 

συνθήκες στην Αμερική όπου τους πουλούσαν σε μεγαλοϊδιοκτήτες για να τους εκμεταλλευτούν στην καλλιέργεια του 

βαμβακιού, ήταν το καύσιμο που έδινε κίνηση στο παραγωγικό σύστημα. Η φυσική δύναμη των Αφρικανών και η 

ευάλωτη στους επιθετικούς ξένους δομή των κοινωνιών τους, καθιστούσαν τους κατοίκους της Μαύρης ηπείρου 

ελκυστική λεία για τους γειτονικούς λαούς.  

Μέσα στο 16ο αιώνα τα πορτογαλικά καράβια μετέφεραν στο Νέο Κόσμο πάνω από 125.000 Αφρικανούς 

(Γιορούμπα από τη Νιγηρία, Μπαντού ή Κόνγκος από το σημερινό Κονγκό, τη Μοζαμβίκη και την Αγκόλα, Αμπακουά 

από τη Νιγηρία, Αραρά από το Μπενίν - τέως βασίλειο της Δαχομέης κλπ.). Οι Βραζιλιάνικες φυτείες καφέ, οι φυτείες 

ζάχαρης στην Καραϊβική και τα ορυχεία της Αργεντινής δέχθηκαν χιλιάδες σκλάβους.  

Στις αρχές του 17ου αιώνα οι Ισπανικές αρμάδες μετέφεραν δεκάδες χιλιάδες Μαύρους στην Αμερική, αλλά ήρθε n 

σειρά των Ολλανδών να κυριαρχήσουν στο δουλεμπόριο. 

Η οικονομική αποδοτικότητα του δουλεμπορίου στους Πορτογάλους και Ισπανούς γρήγορα υποκίνησε τη διάθεση 

για ανταγωνισμό και από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη (Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία). Με την επικράτηση των Άγγλων 

αποικιοκρατών στα τέλη του 17ου αιώνα, το Αγγλικό θαλάσσιο εμπόριο σχεδόν μονοπώλησε τη διακίνηση των 

Μαύρων στην Αμερικανική ήπειρο.  

Οι Άγγλοι ανέπτυξαν το δουλεμπόριο, υιοθετώντας μεθόδους εξαιρετικά αποτελεσματικές. Επινόησαν μια τριγωνική 

διακίνηση με κορυφές του τριγώνου την Αγγλία, την Αφρική και την Αμερική. Τα πλοία γέμιζαν τα αμπάρια τους από 

τα λιμάνια της Αγγλίας (κυρίως το Λίβερπουλ) με όπλα, υφάσματα, χάντρες και ψεύτικα κοσμήματα με τα οποία 

πλήρωναν το ανθρώπινο εμπόρευμα της Αφρικής. Οι κάσικοι της Αφρικής δέχονταν τα εμπορεύματα της Βρετανικής 

βιομηχανίας και παραχωρούσαν τα φορτία των σκλάβων στους δουλεμπόρους, εξασφαλίζοντας τα όπλα για να 

οργανώνουν νέα ανθρωποκυνηγητά μέσα στα χωριά.  Όσοι επιζούσαν από την πείνα, τις αρρώστιες και το 

τσουβάλιασμα της μεταφοράς, εκθέτονταν στην κεντρική πλατεία των αποικιών για να πουληθούν. Τα πλοία 

ξαναγύριζαν στην Αγγλία φορτωμένα με τροπικά προϊόντα των φυτειών της Αμερικής: ζάχαρη, βαμβάκι, καφέ και 

κακάο.  

Ο απολογισμός του Διατλαντικού Εμπορίου Σκλάβων, υπήρξε τραγικός. Υπολογίζεται ότι από το 1520 ως το 1860, 

μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι 11 με 12 εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά από την Αφρική. 

Αναρίθμητοι Αφρικανοί πέθαναν στη μεταφορά, θύματα επιδημιών ή υποσιτισμού και αρκετοί αυτοκτονούσαν. Οι 

σκλάβοι στοιβάζονταν σαν δέματα. Τα πλοία που μετέφεραν σκλάβους ξεχώριζαν από τη μυρωδιά τους. Οι 

μεταδοτικές ασθένειες και οι ξαφνικοί θάνατοι μπορούσαν να ανατρέψουν τις οικονομικές προσδοκίες του 

επιχειρηματία-εμπόρου, που πολλές φορές ήταν ο ίδιος ο πλοίαρχος. Για το λόγο αυτό πολλοί πλοίαρχοι φόρτωναν 

επιπλέον αριθμό σκλάβων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αβαρίες του ταξιδιού. 

Το βουντού στην Αϊτή, το καντομπλέ στη Βραζιλία, η σαντερία στην Κούβα και το σάνγκο στο Τρινιδάδ δεν είναι παρά 

όψεις της παλιάς θρησκείας της φυλής των Γιορούμπα που μεταφέρθηκαν από τους δουλέμπορους ως σκλάβοι στις 

ακτές της Καραϊβικής. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Βουντού ή Βοντούν είναι μια μορφή αφροαμερικανικής λατρείας που αναπτύχθηκε στο 

Μπενίν και διαπότισε το Τόγκο, τη Νιγηρία και την Γκάνα πριν μεταφυτευτεί στο Νέο Κόσμο, μέσω 

των Μαύρων σκλάβων που μεταφέρονταν βίαια από την Αφρική σε νησιά της Καραϊβικής και 

κυρίως στην Αϊτή.  

Απογυμνωμένοι στη φρίκη και στην απάνθρωπη μοναξιά της δουλείας, το μόνο πράγμα που 

συνέδεε τους ξεριζωμένους δεσμώτες με τον τόπο και το παρελθόν τους ήταν το να μένουν 

γαντζωμένοι, παρά το συστηματικό διωγμό, στα πιστεύω τους.  

Από το 17ο αιώνα δοξασίες, κοσμοθεωρίες και τελετουργικές πρακτικές που σχετίζονταν με την 

πίστη στα πνεύματα είχαν ήδη εξαπλωθεί στο Νέο Κόσμο. 

Το βουντού είναι ένα περίπλοκο δόγμα, οι τελετουργίες και οι δοξασίες του οποίου στα μάτια των 

Δυτικών έχουν αποκτήσει καταχθόνιους συμβολισμούς.   

Οι ακόλουθοι του Βουντού πιστεύουν σε ένα πάνθεο θεοτήτων το οποίο αποκαλούν Λόα (Lwa). 

Οι θεότητες αυτές είναι κατώτερες του μοναδικού Θεού (Bondyè). Ο Θεός δεν παρεμβαίνει στις 

ανθρώπινες σχέσεις και αυτός είναι ο λόγος που οι πιστοί δεν επικαλούνται το Θεό στις τελετές 

τους, αλλά τα πνεύματα Λόα.  

Αυτό το θρησκευτικό σύμπλεγμα πιο πολύ χαρακτηρίζεται ως ένα σύμπλεγμα μονοθεϊστικών 

πρακτικών παρά σαν μία πολυθεϊστική θρησκεία.  

Για να το κατανοήσει κανείς θα πρέπει να απεμπολήσει τις προκαταλήψεις.  

Δαιμονοποιημένο από το αμερικανικό σινεμά τη δεκαετία του '30, θύμα της εικόνας των θυσιών 

του και της τελετουργικής του έκστασης, το βουντού ανέκαθεν ταυτιζόταν με τη μαύρη μαγεία.  

Παρά τις δοξασίες περί του αντιθέτου, το βουντού δεν υπηρετεί το κακό, δεν έχει καμία σχέση με 

τη μαγεία, αντιπροσωπεύει την ειρήνη, την αγάπη και τη σύμπνοια.  

Η χρήση αλκοόλ και η μετάβαση των πιστών σε έκσταση μέσω ρυθμικών κινήσεων και μουσικής, 

η ανάδειξη της γυναικείας φιγούρας στις τελετουργίες σε κορυφαίο παράγοντα, οι μάσκες των 

θεοτήτων, η μαζική μέθεξη, η αυθυποβολή, η επαναλαμβανόμενη χορευτική κίνηση και το αίμα 

του θυσιαζόμενου ζώου, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των τελετουργιών βουντού.  

Και όλα αυτά με σκοπό την εξύμνηση των θεοτήτων, τον εξευμενισμό των ανθρώπων που 

προσεύχονται μέσα από την έκσταση, αλλά και για να απαλύνουν τον πόνο των ανθρώπων, να 

φέρουν βροχή για τη σοδειά, υγεία για τους αρρώστους. 

Το βουντού ακολουθείται σήμερα από περισσότερα από 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον 

τον κόσμο.  

Συνυφασμένο με την παραδοσιακή ζωή των κατοίκων του Μπενίν, αναγνωρίστηκε το 1996 ως 

επίσημη θρησκεία του κράτους. 

Εξασκείται επίσης στη Δομινικανική Δημοκρατία, στη Γκάνα και σε μεγάλες πόλεις του 

Αμερικανικού Νότου, όπως στη Νέα Ορλεάνη, ενώ από το 2003 θεωρείται ως επίσημη θρησκεία 

της Αϊτής.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ασάντι είναι μία από τις πιο περήφανες πολεμικές φυλές της Δυτικής Αφρικής. Ζουν στην κεντρική Γκάνα, περίπου 300 

χιλιόμετρα μακριά από την ακτή και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.  

Οι Ασάντι ζουν σε μια μεγάλη οικογένεια. Γί  αυτούς η έννοια οικογένεια είναι ότι πιο σημαντικό. Η οικογένεια ζει σε διάφορα 

σπίτια και καλύβες που δημιουργούνται γύρω από μια αυλή. Ο επικεφαλής του νοικοκυριού είναι συνήθως ο 

μεγαλύτερος αδελφός που ζει εκεί και έχει επιλεγεί από τους ηλικιωμένους. Ονομάζεται "Πατέρας του Σπιτιού" και οι εντολές 

του τηρούνται από όλους. Τα αγόρια εκπαιδεύονται από τους πατέρες τους από την ηλικία των οκτώ με εννέα χρόνων 

και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα τύμπανα, μια παράδοση της φυλής τους που χρησιμεύει κυρίως για τελετουργικούς 

σκοπούς. Τα κορίτσια διδάσκονται το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού από τις μητέρες τους. Επίσης απασχολούνται 

και σε έργα που θεωρούνται αναγκαία στοιχεία για την ομάδα, όπως η μεταφορά του νερού.  

Ο γάμος είναι πολύ σημαντικός θεσμός για την κοινωνία των Ασάντι και η πολυγαμία θεωρείται αποδεκτή γι’ αυτούς. Οι 

άνδρες μπορούν, σε περισσότερες από μία γυναίκες, να εκφράσουν την προθυμία και επιθυμία τους για την ύπαρξη και 

δημιουργία μιας μεγάλη οικογένειας.  

Οι γυναίκες στον πολιτισμό των Ασάντι, δεν έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους 

και ο βασικός τους ρόλος είναι να φέρουν στον κόσμο παιδιά. 

Το διαζύγιο είναι πολύ σπάνιο στην κοινωνία των Ασάντι και είναι καθήκον των γονέων και των δύο πλευρών η διατήρηση 

και η συνέχεια ενός γάμου. 

Στο τελετουργικό της κηδείας όλοι όσοι παρευρίσκονται πρέπει να φορούν τα πιο εντυπωσιακά ρούχα και αξεσουάρ 

τους για να τιμήσουν τον νεκρό.  

Η κυβέρνηση των Ασάντι έχει το σχήμα της πυραμίδας. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Συμμαχίας 

του Συμβουλίου των Ασάντι, μιας ομάδας δημιουργημένης από υψίστης σπουδαιότητας αρχηγούς. Επίσης, υπάρχει το 

Περιφερειακού Συμβουλίου των Γερόντων. 

Η θρησκεία των Ασάντι, είναι ένα μείγμα από πνευματικές και υπερφυσικές δυνάμεις. Πιστεύουν ότι τα φυτά, τα ζώα και 

τα δέντρα έχουν ψυχή. Επίσης πιστεύουν στις νεράιδες, στις μάγισσες και στα τέρατα των δασών. Υπάρχει μια ποικιλία 

θρησκευτικών πεποιθήσεων που αφορούν τους προγόνους και τους Μεγάλους Θεούς.  

Ο σημαντικότερος θεός της μυθολογίας των Ασάντι είναι ο Νυάμε, ο παντογνώστης και πανίσχυρος θεός ουρανός. Η 

σύζυγός του είναι η Ασάσε Γιά η οποία εκπροσωπεί τη μητέρα-θεά της γονιμότητας. Σημαντικότεροι γιοι τους, είναι ο Μπία 

και ο Τάνο, οι οποίοι δεν είναι οι μοναδικοί γιοι του Νυάμε. Από τους πολλούς γιους του, ο καθένας είχε μια ξεχωριστή 

ιδιότητα. Κάποιος απ’ αυτούς έφερνε τη βροχή ενώ κάποιος άλλος τον ήλιο. Η λατρεία του Νυάμε ήταν αποκλειστικό 

προνόμιο των φυλετικών βασιλιάδων, ενώ ο απλός λαός επιτρεπόταν να λατρεύει μόνο τους γιους του. Ο Τάνο είναι 

ένας από τους πιο σημαντικούς θεούς των Ασάντι, ενώ όλοι οι άλλοι θεοί, ειδικά οι ποτάμιοι, θεωρούνται παιδιά του Τάνο. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ασάντι, πιστεύουν ότι οι θεοί τους, είναι εγγόνια του μεγάλου Νυάμε και 

λειτουργούν ως αγγελιαφόροι ανάμεσα στους ανθρώπους και το Θεό. Ο Ανάνσι (Αράχνη) είναι ένας πολιτισμικός 

ήρωας, που αν και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μυθολογίας των Ασάντι, εντούτοις είναι κεντρικό 

πρόσωπο στους λαϊκούς μύθους τους, όπου απεικονίζεται ως κατεργάρης! 

Οι Ασάντι ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα τεχνών. Υφαίνουν υφάσματα από βαμβάκι και μετάξι που χρησιμοποιούνται 

για ενδύματα. Οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν το βαμβάκι ή τα άλλα νήματα, αλλά μόνο οι άνδρες μπορούν να 

υφάνουν. Οι Ασάντι φημίζονται μεταξύ άλλων για την ξυλογλυπτική τους τέχνη, αλλά και ως κατασκευαστές μασκών και 

ειδωλίων. Η αγγειοπλαστική είναι μια δεξιότητα που διδάσκεται από τη μητέρα στην κόρη. Η διαδικασία για την δημιουργία 

κεραμικών, περνάει από πολλές φάσεις, όμως υπάρχουν και πολλά διαθέσιμα χρώματα πηλού για ποικιλία δημιουργιών. 
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1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΚΟΤΟΝΟΥ (ΜΠΕΝΙΝ)  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την πρωτεύουσα του Μπενίν, τη Κοτονού, που 

βρίσκεται στην ακτή του Κόλπου της Γουινέας.  

Η Κοτονού είναι η μεγαλύτερη πόλη του Μπενίν, είναι η 

διοικητική πρωτεύουσα της χώρας και ένα από τα 

μεγαλύτερα λιμάνια της περιοχής. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΑΝΒΙ - ΑΜΠΟΜΕΪ 

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με ένα πλούσιο πρωινό στο 

ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το Γκανβί – το "χωριό 

του νερού", που γνωστό επίσης και ως "η Βενετία της 

Δυτικής Αφρικής". Θα επισκεφθούμε την πλωτή αγορά του 

και θα έχουμε την ευκαιρία να εντρυφήσουμε στην 

καθημερινότητα των κατοίκων που μετακινούνται 

αποκλειστικά με τα κανό τους για τις καθημερινές εργασίες 

τους αλλά και τις συναλλαγές τους με τους τουρίστες. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αμπομέι, την παλιά 

πρωτεύουσα του βασιλείου της Δαχομέης κατά τον 17ο 

αιώνα, όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο το οποίο 

στεγάζεται στο παλιό παλάτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στο Κοτονού. Διανυκτέρευση.       

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ ΝΟΒΟ 

Πρωινό ξύπνημα, πλούσιο πρόγευμα κα άμεση 

αναχώρηση για το Πόρτο Νόβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

του Μπενίν. Το Πόρτο Νόβο έχει εντελώς διαφορετικούς 

ρυθμούς και χρώμα από την πολύβουη Κοτονού. Η πόλη 

ιδρύθηκε το 1500μΧ περίπου, από πορτογάλους 

εξερευνητές και διατηρεί έντονες μέχρι και σήμερα τις 

πορτογαλικές επιρροές του. Θα περιηγηθούμε στο 

πολύχρωμο κέντρο της πόλης και θα επισκεφθούμε δεκάδες 

αγάλματα και μνημεία που υπάρχουν εκεί και μαρτυρούν 

την συναρπαστική ιστορία της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στο Κοτονού, δείπνο και διανυκτέρευση.   

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΟΝΟΥ - ΟΥΙΝΤΑΧ - ΛΟΜΕ 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη πρωτεύουσα του 

Τόγκο, τη Λομέ, στις όχθες του Ατλαντικού. Το κρατίδιο του 

Τόγκο είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης ανάμεσα στο 

Μπενίν και τη Γκάνα, μήκους 600 χιλιομέτρων και πλάτους 

50-150 χιλιομέτρων. Έζησε διαδοχικά τη γερμανική, την 

αγγλική και τη γαλλική αποικιοκρατία, ενώ η χάραξη των 

συνόρων του έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 

εθνολογικά στοιχεία, όπως συνέβη εξάλλου και στην 

υπόλοιπη Αφρική, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη 

μικρή του έκταση 27 εθνικές ομάδες και να αποτελεί σήμερα 

ένα πλούσιο δειγματολόγιο φυλών, που πρεσβεύουν ως επί 

το πλείστον ανιμιστικές θρησκείες με πλήθος δοξασιών. Στη 

διαδρομή μας, θα μεταβούμε στην Ουιντάχ, που θεωρείται 

το λίκνο της αφρικανικής παραδοσιακής θρησκείας. Εκεί, 
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Λίμπεκ 

 

____ 

θα επισκεφθούμε το ναό που είναι αφιερωμένος στον ιερό 

Πύθωνα, τον οποίο πιστεύουν ως ζωοδότη και προστάτη 

τους, καθώς και το ιερό δάσος Κπάσσε, όπου στεγάζονται 

πολλά ιερά αφιερωμένα σε διάφορες θεότητες. Στη συνέχεια 

θα επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο της Ουιντάχ που 

στεγάζεται σε ένα παλιό Πορτογαλικό κάστρο κτισμένο το 

1721 και στο οποίο απεικονίζεται ο ρόλος που έπαιξε το 

Μπενίν στο εμπόριο των σκλάβων, καθώς και το  Port of No 

Return, δηλαδή το "Σημείο χωρίς Επιστροφή", ένα μνημείο 

που κατασκεύασε η κυβέρνηση του Μπενίν για αυτούς που 

απήχθηκαν κατά την εποχή του δουλεμπορίου. Άφιξη και 

ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 

το εθνικό μουσείο, τους κεντρικούς της δρόμους με τα 

αποικιακά κτίρια και τις εκκλησίες, την Πλατεία της 

Ανεξαρτησίας και την αγορά των φετίχ (βουντού). Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΜΕ - ΑΚΚΡΑ 

Πρωινό ξύπνημα και άμεση αναχώρηση οδικώς για την 

Άκκρα, πρωτεύουσα της Γκάνα. Η διαδρομή που 

διασχίσουμε είναι μαγευτική και είναι σίγουρο ότι θα σας 

μείνει αξέχαστη. Μέχρι το 1957 η Γκάνα ήταν Βρετανική 

αποικία και ονομαζόταν Χρυσή Ακτή. Είναι η τρίτη 

παραγωγός χώρα κακάο στον κόσμο, ενώ η περιοχή των 

Ασάντι είναι η δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα χρυσού. 

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση 

για ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της  οποίας θα 

δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία της Ανεξαρτησίας και το 

Kwame Nkrumah Memorial Park, αφιερωμένο στον Κβάμε 

Νκρούμαχ, τον πρώτο πρωθυπουργό (1957-1960) και 

πρώτο πρόεδρο (1960-1966) της ανεξάρτητης Γκάνας, 

γνωστού και για τις προσπάθειές του να διαδοθούν οι ιδέες 

του παναφρικανισμού. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Arts 

Centre, μια μεγάλη αγορά, όπου βρίσκει κανείς 

χειροτεχνήματα όχι μόνο από τη Γκάνα, αλλά από ολόκληρη 

τη Δυτική Αφρική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΚΟΟΥΣΤ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΚΟΥΜ 

Ημέρα εντυπώσεων και συγκίνησης η σημερινή, αφού θα 

μας μεταφέρει στην απάνθρωπη εποχή του δουλεμπορίου. 

Η ακτή που βρισκόμαστε στον Κόλπο της Γουινέας, εκτός 

από το έντονο τροπικό της χρώμα έχει στο ενεργητικό της μια 

πολύχρονη ιστορία δουλεμπορίου. Εδώ έφτασαν για πρώτη 

φορά οι Ευρωπαίοι  αναζητώντας χρυσό. Από τα κάστρα 

που δεσπόζουν κατά μήκος της ακτογραμμής της, 

αναδύεται το άρωμα της εποχής των Πορτογάλων, των 

Γάλλων, των Ολλανδών και των Βρετανών που τα 

κατασκεύασαν και στη συνέχεια επιδόθηκαν στην 

εκμετάλλευση των ιθαγενών, στέλνοντας καραβάνια 

Μαύρων στις αποικίες τους. Από τα εκατό περίπου κάστρα 

που βρίσκονται στην περιοχή, θα επισκεφθούμε αυτό του 

Κέιπ Κόουστ, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1653 και στο 

οποίο στεγάζεται από το 1994 το Ιστορικό Μουσείο Δυτικής 

Αφρικής. Στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε το Εθνικό Πάρκο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Κακούμ, που εκτείνεται σε περισσότερα από 360 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και διαθέτει ποικίλη και πυκνή 

τροπική βλάστηση καθώς και περί τα 40 είδη θηλαστικών και 

400 είδη πουλιών. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

εθνικού αυτού πάρκου, που το καθιστά πόλο έλξης χιλιάδων 

επισκεπτών, είναι το γεγονός ότι διαθέτει έναν από τους 

μεγαλύτερους θόλους τροπικού δάσους, τον οποίο και θα 

έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε διασχίζοντας τις 

γέφυρες που αιωρούνται σε ύψος 40 μέτρων πάνω από το 

έδαφος. Μετά τη συγκλονιστική αυτή εμπειρία θα 

αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας Κέιπ Κόουστ. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΜΙΡΑ – ΑΣΣΙΝ ΜΑΝΣΟ - ΚΟΥΜΑΣΙ 

Πρωινό ξύπνημα, πλούσιο πρόγευμα και άμεση 

αναχώρηση για το Κουμάσι, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Γκάνα. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό κάστρο 

Ελμίρα, γνωστό και ως Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το 

οποίο έχει κατασκευαστεί το 1482 και αποτελεί το πρώτο 

Ευρωπαϊκό κτίριο της υποσαχάριας Αφρικής. Το λιμάνι με τις 

πολύχρωμες πιρόγες προσφέρει μια από τις ωραιότερες 

σκηνές για φωτογραφίες στη Δυτική Αφρική. Θα 

σταματήσουμε επίσης στο Ασσιν Μανσό, πρώην «Ποταμό 

των Σκλάβων», καθώς εδώ ήταν το λιμάνι, όπου σκλάβοι 

από ολόκληρη τη δυτική Αφρική επιβιβάζονταν σε πλοία για 

να  μεταφερθούν στο «Νέο Κόσμο». Άφιξη στο Κουμάσι, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΜΑΣΙ   

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ξενάγηση στο Κουμάσι, 

ιστορική και πνευματική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα του 

πλούσιου βασιλείου των Ασάντι, μιας από τις ισχυρότερες 

φυλές της Αφρικής μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Ασάντι, 

οι "Πρώσσοι" της Δυτικής Αφρικής ήταν κάποτε ο φόβος και 

ο τρόμος όλης της περιοχής. Περιφρόνησαν τους αποίκους, 

ανέπτυξαν μεγάλη στρατιωτική οργάνωση και υπέταξαν τις 

γειτονικές φυλές. Η Αγγλία κατάφερε να κατακτήσει και να 

λεηλατήσει το Κουμάσι μόλις το 1874. Ο βασιλιάς τους είναι 

ο απόλυτος άρχοντας και χαίρει του σεβασμού όλων των 

φυλών. Ακόμα και στις μέρες μας κανένας πρόεδρος της 

Γκάνας δεν μπορεί να κυβερνήσει χωρίς την υποστήριξη του 

"χρυσού βασιλιά". Τα μέλη της φυλής φημίζονται για τα 

περίτεχνα χειροποίητα σκεύη, κοσμήματα και υφάσματα που 

δημιουργούν. Σήμερα οι Ασάντι ζουν το λυκόφως του 

λαμπερού πολιτισμού τους εξαιτίας ακριβώς του ίδιου 

στοιχείου που τους ανέδειξε, του χρυσού. Θα επισκεφθούμε 

το Παλάτι και σημερινό μουσείο, το Εθνικό Πολιτιστικό 

Κέντρο της Γκάνας, το οποίο στεγάζει μια πλούσια συλλογή 

των αντικειμένων αλλά και χωριά των Ασάντι όπου θα έχετε 

την ευκαιρία να δείτε τους καλλιτέχνες εν δράσει και να 

αγοράσετε κάτι που τυχόν θα σας αρέσει απευθείας από 

αυτούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΜΑΣΙ – ΑΚΚΡΑ – ΣΑΟ ΤΟΜΕ   

Πρωινό ξύπνημα και άμεση αναχώρηση οδικώς για την 

Άκκρα και από εκεί αεροπορικώς για το νησιωτικό κρατίδιο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του Σαο Τομέ. Το Σαο Τομέ και Πρινσιπέ, όπως είναι το πλήρες 

όνομα του, είναι εξωτικό σύμπλεγμα νησιών στον Κόλπο της 

Γουιάνας και είναι επίσης γνωστό ως «Νησί της Σοκολάτας» 

εξαιτίας των εξαιρετικών ποικιλιών κακάο που ευδοκιμούν 

στα εδάφη του. Εδώ θα απολαύσουμε στιγμές χαλάρωσης 

στις υπέροχες παραλίες, τροπικά δάση με πλούσια 

βλάστηση και εντυπωσιακούς κοραλλιογενείς υφάλους. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΤΟ «ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΡΟΛΑΣ»   

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ξενάγηση στο «Νησί των 

Ρόλας». Ξεκινάμε οδικώς, κινούμαστε νότια στο Σαο Τομέ και 

από εκεί με σκάφος στο «Νησί των Ρόλας», το οποίο 

φημίζεται για τις εξωτικές παραλίες του με τους κοκοφοίνικες 

να φτάνουν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα. Θα επισκεφθούμε 

τον εντυπωσιακό φάρο που δεσπόζει στο νησί αλλά και το 

μικρό αγαλματίδιο που βρίσκεται στο σημείο από όπου 

περνά η νοητή γραμμή του Ισημερινού. Απολαύστε το 

μοναδικό συναίσθημα να βρίσκεστε με το ένα πόδι στο νότιο 

ημισφαίριο και με το άλλο στο βόρειο! Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΟ ΤΟΜΕ (ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ) – ΛΟΥΑΝΤΑ (ΑΓΚΟΛΑ) 

Μετά από ένα πλούσιο πρωινό αφήνουμε το ξενοδοχείο μας 

για μια ξενάγηση στην πόλη του Σαο Τομέ. Θα επισκεφθούμε 

το οχυρό του Σαν Σεμπαστιάν, τον Καθεδρικό Ναό της 

πόλης, την πλατεία Ανεξαρτησίας, την δημοτική αγορά και 

το Σπίτι των Τεχνών, μια φιλόδοξη προσπάθεια να 

δημιουργηθεί στην πόλη ένα πραγματικό πολιτιστικό κέντρο. 

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην περιοχή Μπομ Σουκέσο για 

να επισκεφθούμε το Βοτανικό Κήπο, τους καταρράκτες του 

Αγίου Νικολάου και μια φυτεία καφέ.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και αργά το βράδυ 

μεταφορά στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούμε 

στην πτήση μας για Λουάντα, στην Αγκόλα. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΟΥΑΝΤΑ 

Άφιξη νωρίς το πρωί στη Λουάντα. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Η Λουάντα είναι μια πόλη με 

έντονες αντιθέσεις, είναι μια ζωντανή μητρόπολη όπου το 

παρελθόν συναντά το μέλλον. Η ξενάγηση μας στην 

πορτογαλική παλιά πόλη είναι ένας συνδυασμός 

αρχιτεκτονικής, παράδοσης αλλά και μουσικής και χορού, 

αγαπημένες συνήθεις των κατοίκων της περιοχής. Μεταξύ 

αλλών θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του Agoustino Neto, 

το Προεδρικό Παλάτι και το κτήριο του Κοινοβουλίου. 

Παραδοσιακό γεύμα σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα και 

καθώς ο ήλιος δύει ακολουθούμε τους κατοίκους που 

συνωστίζονται στις παραλίες για ολονύκτια διασκέδαση. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.    

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΝΤΟΥΛΑ – ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΓΡΑΣ 

Πρωινό ξύπνημα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή 

Καλαντούλα. Πρωινό καθ’ οδόν και πρώτη στάση στους 

Βοτανικούς Κήπους N’dalatando. Αν και η Αγκόλα είναι 

διπλάσια σε μέγεθος από τη Γαλλία και 14 φορές μεγαλύτερη 

από την Πορτογαλία, της οποίας υπήρξε αποικία, οι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βοτανικοί Κήποι N’dalatando είναι οι μοναδικοί που διαθέτει 

η αφρικανική χώρα. Από εκεί θα μεταβούμε στην περιοχή 

Πέτρας Νέγρας, όπου σκουρόχρωμοι βραχώδεις 

σχηματισμοί δημιουργούν ένα πολύ ιδιαίτερο τοπίο, για να 

καταλήξουμε στην περιοχή Καλαντούλα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΑΛΑΝΤΟΥΛΑ 

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στους 

εντυπωσιακούς καταρράκτες Καλαντούλα, έναν από τους 

μεγαλύτερους σε ποσότητα νερού στην Αφρική. Ο 

συγκεκριμένος καταρράκτης έχει μέγιστο ύψος 105 μέτρων 

και συνολικό μήκος 400 μέτρων! Αφού επισκεφθούμε μια 

εντυπωσιακή πορτογαλική εκκλησία που έχει κτιστεί στην 

περιοχή των 16ο αιώνα, θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή 

μας στη Λουάντα. Για σήμερα προβλέπεται διαμονή σε River 

Lodge στις όχθες του ποταμού Kwanza. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΤΑΜΟΣ KWANZA – ΕΘΝΙΚΌ ΠΑΡΚΟ ΚΙΣΣΑΜΑ 

Ξεκινάμε τη σημερινή ημέρα με επίσκεψη στο Miradouo da 

Lua, που σημαίνει στα πορτογαλικά το «Σημείο που βλέπεις 

το Φεγγάρι», και πήρε το όνομα του από τους πολύχρωμους 

βραχώδεις σχηματισμούς που θυμίζουν σεληνιακό τοπίο. 

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον ποταμό Kwanza για μια 

κρουαζιέρα στις όχθες του. Μετά από ένα υπέροχο γεύμα 

στο River Lodge ξεκινάμε για σαφάρι στην αφρικανική 

ζούγκλα! Λιοντάρια, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις και 

ιπποπόταμοι είναι μερικά από τα μοναδικά ζώα της 

αφρικανικής ηπείρου που θα έχουμε την ευκαιρία να 

παρατηρήσουμε από κοντά στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Επιστροφή στη Λουάντα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΑΝΤΑ – ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό ξύπνημα, πλούσιο πρόγευμα και βόλτα στο νότιο 

τμήμα της Λουάντα όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο των 

Σκλάβων, την αγορά χειροποίητων προϊόντων και το 

εμπορικό κέντρο Talatona. Παραδοσιακό γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για 

την πτήση μας προς Αθήνα.  

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΚΥΠΡΟ  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

ως 13ήμερο, με άφιξη στην Άκκρα (5η ημέρα του 17ήμερου 

προγράμματος) με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ως 

Γκάνα-Σάο Τομέ-Αγκόλα.   

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 Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/07, 29/08, 03/10, 20/11 – 13 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 5.490 € 5.670 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 6.730 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.100 € 

17 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το άτομο σε δίκλινο :+ € 1400  

                                                       Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 400  

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. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

➢ Ξενοδοχεία 4*, 5* ή από τα καλύτερα διαθέσιμα 

της όπου η τουριστική υποδομή είναι χαμηλή   

➢ Ημιδιατροφή  

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τοπικός ξεναγός 

➢ Έλληνας αρχηγός 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Φόροι αεροδρομίων, Βίζες (Εκδίδονται κατά την 

είσοδο σε κάθε μία από τις 3 χώρες), επιβάρυνση 

καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται 

υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, 

δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή 

ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού 

λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 

εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων. 990 €  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το εμβόλιο για τον κίτρινο πυρετό είναι υποχρεωτικό. 



 

 
 

 
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. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

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, 

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 τις 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! 


