
 

 

  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 05.01              10 ημέρες 

Αιθιοπία 
Ιουλιανά Χριστούγεννα 

Ιστορική Διαδρομή: Αντίς Αμπέμπα – Λαλιμπέλα  

– Αξούμ – Όρη Σιμιέν – Γκοντάρ – Λίμνη Τάνα 

Με 3 εσωτερικές πτήσεις για άνετες μεταβάσεις και όχι ατελείωτες, εξαντλητικές οδικές διαδρομές 

 

ΜΟΝΟ ΣΤΟ VERSUS ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΟΡΗ ΣΙΜΙΕΝ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
Ιουλιανά Χριστούγεννα  

 

 

Η Αιθιοπία, η άλλοτε Αβησσυνία, βρίσκεται 

στο βορειανατολικό τμήμα της Αφρικανικής 

Ηπείρου, το γνωστό και ως Κέρας της 

Αφρικής. Χώρα θρυλική, με αρχαιότατη 

ιστορία και αξιόλογο πολιτισμό: από τη 

θρυλική βασίλισσα του Σαββά, το μύθο της 

κρυμμένης Κιβωτού, τις λαξεμένες εκκλησίες 

της Λαλιμπέλα και μέχρι σήμερα η γη της 

Αιθιοπίας έχει μια μακραίωνη και αδιάκοπη 

ιστορία, γεμάτη μύθους, θρύλους και 

παραδόσεις. Μετά την ανεύρεση το 1974 

στην έρημο της Ανατολικής Αιθιοπίας του 

ηλικίας 3,5 εκατομμυρίων ετών σκελετού, 

γνωστού ως «Λούση», αλλά και των 

μετέπειτα αρχαιότερών της ακόμα 

ευρημάτων, η χώρα θεωρείται ο τόπος 

στον οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο 

άνθρωπος. 

Ο επισκέπτης της Αιθιοπίας αντιλαμβάνεται 

ότι βρίσκεται σε μια χώρα απρόσμενων 

συνδυασμών και εκπλήξεων, σε έναν τόπο 

με ξεχωριστή φυσική ομορφιά και με ένα 

λαό που τον σκλαβώνει από την πρώτη 

στιγμή με την αγάπη του, την ευγένειά του, 

την καλοσύνη του και την αξιοπρέπειά του.  

Αυτό το ταξίδι μας στην Αιθιοπία είναι ένα 

οδοιπορικό στην ιστορία μιας πανάρχαιας 

αυτοκρατορίας. 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

Ένα μοναδικό πλούσιο πρόγραμμα, με το οποίο 

βλέπουμε με λεπτομέρεια τις πόλεις, τις φυσικές 

καλλονές και τα ιστορικά μνημεία της Βόρειας 

Αιθιοπίας: Αντίς Αμπέμπα, Αξούμ, Γκοντάρ, 

Λαλιμπέλα, Μοναστήρια των νησιών της Λίμνης 

Τάνα. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

  

➢ Μόνο στο Versus διαμονή στα Όρη Σίμιεν. 

➢ Σημαντικότατο πλεονέκτημα είναι η 

παρακολούθηση των εορτασμών των 

Χριστουγέννων (στην Αιθιοπία έχουν το Ιουλιανό 

Ημερολόγιο) στην πανέμορφη πόλη Λαλιμπέλα. 

➢ Οι οδικές διαδρομές του προγράμματός μας είναι 

περιορισμένες στις απαραίτητες και ουσιώδεις, ενώ 

λόγω των πτήσεων που χρησιμοποιούμε κερδίζουμε 

χρόνο για να δούμε πολύ πιο άνετα τα διάφορα 

αξιοθέατα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1850 05/01/2020 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 14:45 17:10 

TK 676 05/01/2020 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –  

ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ 
19:35 00:55 +1 

TK 677 14/01/2020 
ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
01:50 07:30  

TK 1849 14/01/2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  13:15 13:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Η τουριστική υποδομή της χώρας είναι πολύ χαμηλή με περιορισμένο αριθμό 

καταλυμάτων και υπηρεσιών. Τα ξενοδοχεία και τα lodge είναι βασικών ανέσεων, πλην 

αυτών της πρωτεύουσας που είναι καλύτερης ποιότητας. Εξίσου περιορισμένες είναι και οι 

επιλογές στο φαγητό.  

- Το ταξίδι περιλαμβάνει δύσκολες διαδρομές σε χωματόδρομους (πολλή σκόνη, 

λακούβες κλπ.) 

- Για το βόρειο κομμάτι της χώρας χρησιμοποιούμε μικρά πούλμαν καθώς δεν 

υπάρχουν τα μεγάλα των 40-50 θέσεων όπως σε άλλες χώρες. Έτσι π.χ για γκρουπ άνω 

των 20 ατόμων θα χρησιμοποιήσουμε 2 πούλμαν κι όχι ένα.  

- Λόγω μικρής χωρητικότητας στα lodges στην περιοχή των Σίμιεν, είναι πολύ πιθανό το 

γκρουπ να διαμείνει σε δύο lodges. 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι σε μια χώρα μαγική, τόσο χάρη στην ομορφιά της όσο και χάρη στην 

ομορφιά των κατοίκων της. Τα συνηθισμένα προγράμματα της Αιθιοπίας περικόπτουν 

τα σημαντικότερα, κατά την άποψή μας, σημεία της, που είναι η αυθεντικότητα των 

φυλών στο Νότο, στην κοιλάδα του Όμο. Διαμορφώσαμε, λοιπόν, ένα πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει τα όμορφα διαμάντια του Βορρά της Αιθιοπίας, μιας από τις τελευταίες 

παρθένες περιοχές του πλανήτη. Εδώ  το Versus θα σας χαρίσει εικόνες που θα γεμίσουν 

την ψυχή σας. Καλοσχεδιασμένο, με εναλλαγή εικόνων, το ταξίδι αυτό αποτελεί μια 

εξερεύνηση σε μια χώρα με περισσότερα από 3.000 χρόνια ιστορία. Ένα ταξίδι που 

απευθύνεται σε απαιτητικούς ταξιδιώτες και είναι προϊόν μελέτης και επιτόπιας εμπειρίας. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αιθιοπία διατηρεί το Ιουλιανό Ημερολόγιο, δηλαδή βρίσκεται 7 χρόνια και 8 μήνες πίσω από 

το δικό μας Γρηγοριανό. Το έτος διαιρείται σε 12 μήνες των 30 ημερών με έναν επιπλέον 13ο 

μήνα 5 ημερών (ή 6 ημερών στα δίσεκτα έτη) από το οποίο βγαίνει και το τουριστικό μήνυμα: 

«Αιθιοπία, δεκατρείς μήνες λιακάδας». 

Τα Χριστούγεννα στην Αιθιοπία εορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου και το Αιθιοπικό Πάσχα 

συμπίπτει με το Γρηγοριανό κάθε τέσσερα χρόνια. Το νέο έτος ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με το ημερολόγιο της Κοπτικής Εκκλησίας, τα Χριστούγεννα (Ganna στην τοπική 

γλώσσα) γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου. Πιστοί από κάθε γωνιά της χώρας καταφτάνουν στη 

Λαλιμπέλα. Σε αυτόν τον ξεχασμένο από την εξέλιξη τόπο βρίσκονται έντεκα «αγγελοχτισμένες» - 

σύμφωνα με την παράδοση - εκκλησίες, όλες λαξευμένες στο βράχο. Σε αυτές συγκεντρώνονται 

οι πιστοί την παραμονή των Χριστουγέννων φορώντας όλοι λευκά βαμβακερά ρούχα. 

Ακολουθεί ολονυχτία υπό το φως των κεριών και το επόμενο πρωί οι ιερείς ψέλνουν τη 

λειτουργία των Χριστουγέννων και κοινωνούν τους πιστούς. Την ίδια μέρα γίνονται πολλοί 

γάμοι, γιατί οι Αιθίοπες θεωρούν ιδιαίτερα ευλογημένο το γάμο που τελείται την ημέρα της 

γέννησης του Χριστού. Ακολουθούν χοροί και τραγούδια, καθώς και το εορταστικό γεύμα, που 

αποτελείται από injera (το χαρακτηριστικό υγρό ψωμί της αιθιοπικής κουζίνας που μοιάζει με 

πίτα) και doro wat (πικάντικο ψητό κοτόπουλο). 

ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο βόρειο τμήμα της Αιθιοπίας, στο μέσο των Αιθιοπικών υψιπέδων, βρίσκεται η μικρή πόλη Λαλιμπέλα, 

"σκαρφαλωμένη" σε υψόμετρο 2.630 μέτρων, ανάμεσα σε άγριες βουνοκορφές, απότομες πλαγιές, βαθιές 

κοιλάδες και άγριες χαράδρες.  

Η Λαλιμπέλα, η πόλη με το τραγουδιστό όνομα, είναι ο καθρέπτης της χώρας.  

Μυστήρια, επιβλητική, ένας ζωντανός τόπος λατρείας για τους χριστιανούς της Αιθιοπίας, η ψυχή της 

αιθιοπικής χριστιανοσύνης, αλλά και ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο. 

Η Μέση Ανατολή έχει την Πέτρα, η Αιθιοπία τη Λαλιμπέλα.  

Εκεί, λαξευμένες στην πέτρα, δεσπόζουν για 800 περίπου χρόνια, 11 μονολιθικές εκκλησίες (Bet), που 

χαρακτηρίστηκαν από την UNESCO προστατευόμενος θησαυρός Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Οι εκκλησίες αυτές προκαλούν δέος σε λάτρεις και μη της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής.  

Είναι από τις πιο απίστευτες ανθρώπινες δημιουργίες, ένα θαύμα μοναδικής και απίστευτης ομορφιάς, ένα 

διαρκές μνημείο της πίστης του ανθρώπου στον Θεό.  

Οι εκκλησίες αυτές δεν κατασκευάστηκαν με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Στην ουσία δημιουργήθηκαν με  

την αφαίρεση του πετρώματος, "σκάφτηκαν", χωρίς να χρησιμοποιηθεί κανένα είδος δομικού υλικού. 

Για να λαξευτούν στον ρόδινο τόφφο (πορώδες ηφαιστειακό πέτρωμα) οι θαυμαστές αυτές εκκλησίες 

χρειάστηκαν 24 χρόνια - κάποιες, σύμφωνα με το μύθο, με τη βοήθεια των αγγέλων. Ο συμπαγής βράχος 

κοβόταν κάθετα για να σχηματιστεί διάδρομος γύρω από την εκκλησία. Έμενε τότε στη μέση ένας όγκος βράχου 

σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Αυτός θα γινόταν η εκκλησία. Στη συνέχεια οι λιθοξόοι πελεκούσαν 

τον ακατέργαστο όγκο από πάνω προς τα κάτω. Όλες οι εκκλησίες έχουν πολλαπλά επίπεδα και συνδέονται με 

ένα πολυδαίδαλο, λαβυρινθώδες δίκτυο υπόγειων και υπέργειων στοών, σηράγγων, τεχνητών σπηλιών, 

περασμάτων, κρυπτών, διαδρόμων και αυλών.  

Κάθε μια από τις εκκλησίες αυτές είναι μοναδική ως προς το σχέδιο, το μέγεθος και το διάκοσμο. Όλες είναι 

υπέροχα σμιλεμένες, οι περισσότερες διακοσμημένες με καλοδιατηρημένες εικόνες και έχουν κρατηθεί ζωντανές 

από γενεές ιερέων που φρουρούν τους θησαυρούς τους (σταυροί, Βίβλοι, χειρόγραφα κλπ.). 

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα σημαντικότερα μονολιθικά κτίσματα του κόσμου, είναι η πιο 

εντυπωσιακή λόγω του σταυροειδούς της σχήματος, αλλά και του μεγέθους της, αφού φτάνει σε ύψος περίπου 

τα 12 m. Λαξεμένη κάτω από την επιφάνεια της γης, αποσπά αβίαστα ένα βαθύτατο αίσθημα δέους και 

σεβασμού.  

Η μεγαλύτερη υπόσκαφη εκκλησία είναι η Μεντάνα Άλεμ (Bet Medhane Alem, Σωτήρος). Στηρίζεται σε 72 

κολώνες (περιστύλιο), παραπέμποντας σε αρχαιοελληνικό ναό.  

Αυτοί που δίνουν πραγματικό νόημα στον τόπο είναι οι ιερείς, οι μοναχοί και οι πιστοί που συρρέουν εδώ κατά 

χιλιάδες, έπειτα από πολυήμερη κοπιαστική πεζοπορία, για τους οποίους η ιδεατή Ιερουσαλήμ είναι λαξεμένη 

στους βράχους της Λαλιμπέλας. Φορούν λευκούς εξαγνιστικούς μανδύες και συχνά κρατούν ραβδιά για να 

τους διευκολύνουν στην πορεία τους ανάμεσα στα βουνά. Άνθρωποι ευσεβείς, ταπεινοί, με βιβλικά πρόσωπα, 

αρχέγονες φιγούρες, βαθειά θρησκευόμενοι, χωρίς όμως ίχνος φανατισμού, έχουν ενστερνιστεί την πίστη τους 

ως τρόπο ζωής και αποπνέουν την πνευματικότητα που έχουν όλοι οι χριστιανοί της Ανατολής. Μέσα στην 

απόλυτη φτώχεια τους - που ωστόσο έχει αξιοπρέπεια και αθωότητα - οι ορθόδοξοι της Αιθιοπίας έχουν 

εναποθέσει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο στον Θεό.   

ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ, ο λόγος του Κυρίου λαξεμένος στο βράχο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι 11 Μονολιθικοί Ναοί της Λαλιμπέλα 

 

1. Ναός Αγίου Γεωργίου (Αμχαρικά: Bet Giyorgis) 

2. Ναός Μεγάλης Παναγίας (Αμχαρικά: Bet Maryam) 

3. Ναός Γολγοθά (Αμχαρικά: Bet Golgotha) 

4. Ναός Αρχάγγελου Μιχαήλ (Αμχαρικά: Bet Mika'el) 

5. Ναός Ύψωση Τιμίου Σταυρού (Αμχαρικά: Bet Meskel) 

6. Ναός Μεντχάν Αλέμ (Αμχαρικά: Bet Medhane Alem) 

7. Ναός Γκχέλ (Αμχαρικά: Bet Ghel) 

8. Ναός Αγίου Εμμανουήλ (Αμχαρικά: Bet Amanuel) 

9. Ναός Αγίου Μερκούριου (Αμχαρικά: Bet Merkorios) 

10. Ναός Άμπα Λίβανος (Αμχαρικά: Bet Abba Libanos) 

11. Ναός Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Ραφαήλ (Αμχαρικά: Bet Gabriel-Rufael) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Karta_Lalibela.PNG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%BF%CE%BB%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%8E%CF%88%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%87%CE%AC%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%87%CE%AD%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%86%CE%BC%CF%80%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τη Μέση Ανατολή (Εύφορη Ημισέληνο), όπου ξεκίνησε η γεωργική επανάσταση, τα δημητριακά 

πέρασαν μέσω του Νείλου (Αιγύπτου και Νουβίας) στα υψίπεδα της Αιθιοπίας.      

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα ενδημικά φυτά που εξημέρωσαν/καλλιέργησαν οι ίδιοι οι κάτοικοι 

του Κέρατος, όπως το τεφ (Teff): το κυριότερο δημητριακό της Αιθιοπίας (πολύ λεπτό), από το οποίο 

παρασκευάζουν την ιντζέρα (Injera, κρέπα σαν ψωμί).  

Άλλο ένα δημητριακό που χρησιμποιούν ευρύτατα είναι το κεχρί (Finger millet, "Dagusa"), που το 

μαγειρεύουν και το τρώνε σαν πηγή αμύλου, αλλά παράγουν από αυτό και την παραδοσιακή τους 

μπύρα (Ντάλα).  

Επίσης χρησιμοποιούν την ψευτομπανάνα, το ενσέτ - τα φύλλα της μοιάζουν σαν της μπανανιάς. 

Παίρνουν ένα κομμάτι του κορμού, το θάβουν για να δημιουργηθεί κάποια ζύμωση και μετά το 

χρησιμοποιούν σαν ψωμί.   

Το κυριότερο όμως, πιο διάσημο από τα φυτά της Αιθιοπίας: η καφέα.  Ενδημικό της επαρχίας Κάφα 

στη νοτιοδυτική Αιθιοπία, απ΄ όπου μάλλον προέρχεται και το όνομα (αραβικό κάουα/kahwah, 

τουρκικό καχβέ). Οι Αιθίοπες το λένε μπούνα. Σύμφωνα με ένα μύθο, η επίδραση των καρπών του 

φυτού αυτού στη συμπεριφορά παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από έναν Αιθίοπα βοσκό, ο 

οποίος πρόσεξε ότι τα πρόβατά του γίνονταν υπερδραστήρια μόλις έτρωγαν τα "κόκκινα 

κερασάκια" από κάποιο συγκεκριμένο φυτό. Δοκιμάζοντάς τα και ο ίδιος έγινε κι αυτός 

υπερδραστήριος! Κάποιος καλόγερος που περνούσε από εκεί τον κατέκρινε επειδή "έτρωγε το 

φρούτο του Διαβόλου". Πάντως οι μοναχοί σύντομα ανακάλυψαν ότι ο καρπός από το γυαλιστερό 

καταπράσινο φυτό τους βοηθούσε να μένουν ξύπνιοι για τις προσευχές τους. Από αυτούς πέρασε 

στις αυλές της πολιτικής εξουσίας και τελικά απλώθηκε στις μάζες. Από την Αιθιοπία πέρασε στην 

Υεμένη, όπου η καλλιέργειά του πέτυχε και από το 17ο αιώνα έγινε διάσημο εξαγωγικό προϊόν από το 

λιμάνι Αλ Μάχα (Μόκα), όπου οι Ευρωπαίοι άνοιξαν πρακτορεία, προξενεία κλπ. και έτσι έμεινε το 

όνομα Μόκα. Από εκεί μεταδόθηκε στην υπόλοιπη Αραβία, την Περσία, την Αίγυπτο και τη Συρία. Οι 

Άραβες ήταν οι πρώτοι που το υιοθέτησαν σαν ρόφημα, συχνά προσθέτοντας γαρύφαλλο, 

κανέλλα, κάρδαμο και γλυκάνισο. Η ορμητική εξάπλωση του Ισλάμ μέχρι την Ισπανία βοήθησε στην 

περαιτέρω διάδοση του καφέ.  

Η συνήθεια της καθημερινής πόσης καφέ έφερε σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, τη διατροφή 

και την κουλτούρα της ανθρωπότητας. Ο καφές είναι πλέον το κυρίαρχο ρόφημα του πλανήτη.  

Μια λαϊκή παράδοση λέει ότι ο Αλλάχ την ημέρα της Δημιουργίας ήπιε καφέ και την επομένη τσάι. 

Όμως την ημέρα του προπατορικού αμαρτήματος ήπιε κρασί και γι΄ αυτό απαγόρεψε στους 

ανθρώπους να το πίνουν.  

Ο καφές για τους Χριστιανούς ήταν το "ποτό του Διαβόλου", όμως ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΙΙ 

Κάνουν χυλό το αλεύρι, ψήνουν τις κρέπες, τις 

στοιβάζουν και τις πουλάνε ακόμα και σε ρολά. 

Αρτυματικά Φυτά της Αιθιοπίας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΝΤΙΣ 

ΑΜΠΕΜΠΑ (πτήση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, 

την Αντίς Αμπέμπα, που το όνομά της στην τοπική 

διάλεκτο σημαίνει «Νέο Λουλούδι». Χτισμένη σε υψόμετρο 

2.450 μ., είναι μια σχετικά πρόσφατη πόλη. 

Δημιουργήθηκε το 1896, όταν η σύζυγος του 

αυτοκράτορα Μενελίκ Β’ του ζήτησε να χτίσει ένα θερινό 

παλάτι στους πρόποδες του όρους Εντότο. Σύντομα ο 

αυτοκρατορικός οικισμός, χάρη στο ήπιο κλίμα της 

περιοχής, επεκτάθηκε και έγινε τελικά η πρωτεύουσα της 

χώρας.  

 

2η ημέρα: ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ (άφιξη) – ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ 

(πτήση, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις) 

Άφιξη στην Αντίς Αμπέμπα, μεταφορά σε ξενοδοχείο 

κοντά  στο αεροδρόμιο για λίγη ξεκούραση και στη 

συνέχεια ανταπόκριση με πτήση για Λαλιμπέλα. Η πάλαι 

ποτέ πρωτεύουσα της μεσαιωνικής Δυναστείας των 

Ζαγκουέ είναι τώρα ένα χωριό, όπου τα πλίνθινα κυκλικά 

σπίτια με την αχυροσκεπή (τουκούλ) κουρνιάζουν το ένα 

δίπλα στο άλλο, πάνω στις απόκρημνες πλαγιές. Εδώ 

πριν από 800 χρόνια γεννήθηκε αυτό που πολλοί 

αποκαλούν «το όγδοο θαύμα του κόσμου»: έντεκα 

πελώριες μονολιθικές εκκλησίες λαξεμένες στο ρόδινο 

τόφφο (μαλακό ηφαιστειακό πέτρωμα), που παρά τον 

όγκο τους περνούν με την πρώτη ματιά απαρατήρητες. 

Δημιούργημα του βασιλιά Λαλιμπέλα, συνδέονται μεταξύ 

τους με ένα πολυδαίδαλο δίκτυο από στενούς 

διαδρόμους και σήραγγες σκαμμένες στην πέτρα.  

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την κορύφωση των 

εορτασμών των Χριστουγέννων, με την τελετή των 

Αιθιοπικών Χριστουγέννων: οι ιερείς, άλλοι έχοντας πάρει 

θέση στην κορυφή του ναού Bete Mariam και άλλοι πιο 

χαμηλά συμβολίζοντας τους ποιμένες που έρχονται να 

προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος, αναγγέλλουν τη γέννηση 

του Θεανθρώπου. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 

τελετή της Παραμονής των Αιθιοπικών Χριστουγέννων με 

τους προσκυνητές και τα μεσάνυχτα θα δούμε την τελετή 

με τα εκατοντάδες αναμμένα κεριά που αναπαριστούν και 

τιμούν τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Δείπνο και 

διανυκτέρευση στη Λαλιμπέλα. 

 

3η ημέρα: ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ 

Σήμερα θα ανακαλύψουμε περισσότερους θησαυρούς 

της Λαλιμπέλα. Θα ανεβούμε στο βουνό για να δούμε την 

εκκλησία Asheten Maryam, έναν ημι-μονολιθικό ναό του 

13ου αιώνα. Εκπληκτική είναι και η όμορφη σταυροειδής 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που επίσης θα δούμε. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.  
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Λίμπεκ 

 

____ 

4η ημέρα: ΛΑΛΙΜΠΕΛΑ – ΑΞΟΥΜ (Πτήση) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Aξούμ, την 

αρχαία λαμπρή πρωτεύουσα. Στις ημέρες της δόξας της, 

κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, η 

Αξουμιτική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από το Σουδάν μέχρι 

την Υεμένη και θεωρούνταν ένα από τα τέσσερα 

μεγαλύτερα βασίλεια του τότε γνωστού κόσμου. Από το 

σταυροδρόμι αυτό της Αφρικής και της Ασίας, 

περνούσαν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας οι εμπορικοί 

δρόμοι που συνέδεαν την Αφρική με την Αραβία, την 

Περσία, την Ινδία και την Κεϋλάνη. Σήμερα η παλιά 

πρωτεύουσα Αξούμ είναι μια ήσυχη κωμόπολη, που δεν 

θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν της. Ωστόσο 

αποτελεί την ιερή πόλη των χριστιανών Αιθιόπων, επειδή 

πιστεύουν ότι εκεί φυλάσσεται ένα από τα πιο πολύτιμα 

θρησκευτικά κειμήλια: η Κιβωτός της Διαθήκης, το χρυσό 

κουτί με τις Δέκα Εντολές, όπως τις παρέδωσε ο Θεός στο 

Μωυσή στο όρος Σινά, σκαλισμένες σε δύο μαρμάρινες 

πλάκες.  

Άφιξη και ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε το παρεκκλήσι, που βρίσκεται στο 

εσωτερικό ενός μοναστηριακού συγκροτήματος, κοντά 

στον παλαιό Ναό της Παναγίας της Σιών, όπου σύμφωνα 

με την παράδοση φυλάσσεται η Κιβωτός της Διαθήκης (η 

είσοδος δεν επιτρέπεται σε κανέναν, παρά μόνο σε έναν 

προσεκτικά επιλεγμένο μοναχό). Επίσης θα επισκεφτούμε 

τα ερείπια του παλατιού της βασίλισσας του Σαβά (της 

βασίλισσας Μακέντα για τους Αιθίοπες), τους τάφους 

των βασιλιάδων Καλέμπ και Γκεμπρ Μεσκέλ, καθώς και 

τους περίφημους «οβελίσκους», τις μονολιθικές στήλες 

που στέκονται εκεί για τουλάχιστον 2.000 χρόνια. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: ΑΞΟΥΜ – ΟΡΗ ΣΙΜΙΕΝ 

Πρωινό και αναχώρηση οδικώς προς τα Όρη Σιμιέν, από 

τα πλέον απόκοσμα τοπία της υποσαχάριας Αφρικής. 

Καθοδόν πραγματοποιούμε επαρκείς στάσεις στον 

ποταμό Τεκέζε και σε viewpoints στο Λαμαλίμο. Άφιξη στα 

Όρη Σιμιέν, μεταφορά και τακτοποίηση στο κατάλυμά μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: ΟΡΗ ΣΙΜΙΕΝ – ΓΚΟΝΤΑΡ  

Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό μας την πόλη 

Γκοντάρ. Καθοδόν ερχόμαστε στο Σανκαμπέρ και τον 

μεγάλο καταρράκτη του Τζινμπάρ. Η θέα που 

απολαμβάνουμε στην κοιλάδα είναι εξαιρετική, ενώ με λίγη 

τύχη θα παρατηρήσουμε στα υψίπεδα αυτά και είδη της 

τοπικής πανίδας. Κατόπιν συνεχίζουμε για το Γκοντάρ που 

βρίσκεται σε υψόμετρο 2.300 μ.. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: ΓΚΟΝΤΑΡ (ξενάγηση) – ΜΠΑΧΙΡ ΝΤΑΡ  

Η κομψή πόλη της Γκοντάρ, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας 

κατά το 17ο αι., ιδρύθηκε το 1635 από τον αυτοκράτορα 
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Φασιλίντα. Έργο του Φασιλίντα είναι η Παναγία της Σιών 

στο Αξούμ, ενώ έργο του εγγονού του, του Ιγιάσου του 

Μεγάλου, είναι ο Ναός Nτέμπρε Mπιρχάν Σελασιέ, «το φως 

της Αγίας Τριάδας», τον οποίο θα επισκεφτούμε κατά την 

ξενάγησή μας, μαζί με το πορτογαλικής τεχνοτροπίας 

Κάστρο του Φασιλίντα, που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μάλιστα ο 

ναός με την πιο εντυπωσιακή, όσο και διάσημη, 

ζωγραφισμένη οροφή. Μετά την περιήγησή μας 

αναχωρούμε οδικώς για το Μπαχίρ Νταρ, μία κωμόπολη 

στο νότιο άκρο της λίμνης Τάνα, κοντά στις πηγές του 

Γαλάζιου Νείλου, απολαμβάνοντας όμορφη θέα καθοδόν. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: ΜΠΑΧΙΡ ΝΤΑΡ (ΛΙΜΝΗ ΤΑΝΑ) 

Μια και το υψόμετρο εδώ δεν ξεπερνά τα 1.800 μ., το τοπίο 

γύρω από τη λίμνη συνδυάζει στοιχεία της ορεινής και της 

τροπικής Αφρικής: ευκάλυπτοι, ακακίες, μπαομπάμπ, 

φοινικόδεντρα και κάθε λογής λουλούδια. Η Λίμνη Τάνα 

είναι η μεγαλύτερη της Αιθιοπίας (3.600 τετρ. χλμ.), έχει 37 

νησιά, σε 20 από τα οποία υπάρχουν μοναστήρια κτισμένα 

από το 13ο έως το 16ο αι. Το πρωί λοιπόν θα 

απολαύσουμε βαρκάδα στα νερά της Τάνα όπου θα δούμε 

μερικά από τα περίφημα μοναστήρια, που βρίσκονται στα 

διάσπαρτα νησιά της (Αζούα Μαριάμ, Ούρα Κιντάν 

Μιχρέτ), τα οποία είναι διάσημα για τις πολύχρωμες 

τοιχογραφίες τους και τις συλλογές χειρογράφων. 

Καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την ημέρα μας είναι 

φυσικά απολαμβάνοντας το ηλιοαβασίλεμα στα νερά της 

λίμνης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: ΜΠΑΧΙΡ ΝΤΑΡ – ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ (πτήση) – 

ΑΒΑΣΣΑ (βαρκάδα στη λίμνη) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αντίς 

Αμπέμπα. Άφιξη και επίσκεψη στην αγορά Μερκάτο. Στη 

συνέχεια απολαμβάνουμε αποχαιρετιστήριο δείπνο με 

φολκλορικούς χορούς από διάφορα εθνοτικά φύλα της 

Αιθιοπίας και κατόπιν, μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για 

την πτήση επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

10η ημέρα: ΆΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

€ 2.290 
€ 2.470 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα 

πριν την αναχώρηση. 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 650 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτείται διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
- Στα Όρη Σίμιεν, είναι πολύ πιθανό το γκρουπ να μοιραστεί σε δύο καταλύματα. 

- Τρίκλινα δωμάτια ΔΕΝ διατίθενται. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 site μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό.  

➢ Στην Αντίς Αμπέμπα ξενοδοχείο 5*, στις υπόλοιπες πόλεις 

ότι καλύτερο υπάρχει από ξενοδοχείο ή lodge. Πρέπει να 

γνωρίζετε ότι η διαμονή είναι βασικών προδιαγραφών, λόγω 

έλλειψης τουριστικής υποδομής. 

➢ Ημιδιατροφή.  

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και 

αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Βαρκάδα στη λίμνη Τάνα.  

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢   Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 

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 € 690 

➢ Βίζα 58$: Η έκδοση βίζας σε κατόχους Ελληνικών 

διαβατηρίων γίνεται με την άφιξή σας στην Αντίς Αμπέμπα. 

Απαιτείται 6μηνη ισχύ του διαβατηρίου σας για όλο το 

διάστημα που θα βρίσκεστε στη χώρα.  

➢ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΚΑΤ PASS. 

 

 



 

 
 

 
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 

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/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

• Άτοκες δόσεις  



 

 
 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 



 

 
 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  



 

 
 

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


