
 

  

Αλγέρι – Γκαρντάια – Κωνσταντίνη – Φαράγγια 

Σαχάρας – Τιμγκάντ 

  

Αναχωρήσεις 2021:  27.05, 22.06, 27.08, 31.08, 14.09, 26.10, 16.11                        10 ημέρες 

    

 

Από Κύπρο: 24.07, 31.07, 07.08, 10.08, 14.08, 21.088 ημέρες 

Αλγερία 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλγερία 
Εκεί που οι λεγεωνάριοι ξεκουράζο-

νταν, εκεί που οι Οθωμανοί έκτιζαν τα 

παλάτια τους, εκεί που ο Τουαρέγκ της 

ερήμου κοιτούσε καχύποπτα τον έ-

μπορο από τη Μεσόγειο, εκεί που η α-

ποικιοκρατία έδειξε το πιο σκληρό της 

πρόσωπο τον 20ο αιώνα, εκεί εκτείνε-

ται σήμερα η απέραντη και ανεξερεύ-

νητη γη της Αλγερίας. Η ιστορική πε-

ριοχή περιορίζεται στο βορρά και τις 

ακτές, εκεί που βρίσκονται ανεξίτηλα 

τα σημάδια της ρωμαϊκής εποχής, τα 

μνημεία της ισλαμικής τέχνης και οι ο-

άσεις στα φαράγγια του Άτλαντα. Τα 

τοπία εναλλάσσονται ανάμεσα στις α-

κτές, τα βουνά, τις φυτείες με χουρμα-

διές και την ατελείωτη έρημο, με κατοί-

κους τους Βερβερίνους στο βορρά και 

τους Τουαρέγκ στο νότο, ανθρώπους 

φιλόξενους, με προσήλωση στο πα-

ρελθόν και στην κληρονομιά τους.  

Η Αλγερία άνοιξε ξανά τις πόρτες της 

στον επισκέπτη και μας καλεί να γνω-

ρίσουμε το αυθεντικό της πρόσωπο. 

Αυτό θα πάμε να γνωρίσουμε και ε-

μείς, σε ένα μοναδικό ταξίδι-απο-

στολή, στις πιο κρυφές και ονειρεμένες 

γωνιές της…  

 

Η διαφορετικότητα του 

Versus 

 

➢ Ένα ξεχωριστό, πρωτοποριακό ταξίδι 

γνωριμίας με μία σπάνια επισκεπτόμενη 

χώρα, την Αλγερία.  

➢ Διαμονή σε 5* ξενοδοχείο στο Αλγέρι.  

➢ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα. 

➢ Επίσκεψη των τριών μεγάλων αρχαιο-

λογικών χώρων της Αλγερίας: Τιπάσα – 

Τιμγκάντ (η αυτοκρατορική πόλη του 

Τραϊανού) – Τζεμίλα   

➢ Με εμπεριστατωμένη ξενάγηση στο Αλ-

γέρι.  

➢ Με ολοήμερη εκδρομή στην Τιπάσα 

από το Αλγέρι. 

➢ Αποχαιρετιστήριο δείπνο με χορούς 

στο Αλγέρι.  

➢ Με συνοδεία τοπικών ξεναγών καθόλη 

τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα σπάνιο εξερευνητικό ταξίδι, ένα ταξίδι-εμπειρία στην άγνωστη Αλγερία, χώρα πανάρ-

χαιη, απίστευτα πλούσια σε ιστορία, σε συναρπαστικές εικόνες, ιδιαίτερα στην έρημο της 

Σαχάρας, που προσφέρει μία ασυνήθιστη εμπειρία στον σύγχρονο ταξιδιώτη. Έχοντας εξα-

σφαλίσει πρωινή άφιξη στο Αλγέρι και βραδινή επιστροφή στην Αθήνα, έχουμε τη δυνατό-

τητα να αφιερώνουμε όλες τις ημέρες του ταξιδιού στην εξερεύνηση της χώρας.  

 

▪ Ο αρχαιολογικός χώρος στο Τιμγκάντ ηπόλη του Αυτοκράτορα Τραιανού, 

▪ Το Αλγέρι, η ατμοσφαιρική πρωτεύουσα της χώρας! 

▪ Η Κωνσταντίνη, η πόλη «χτισμένη στον αέρα»!  

▪ Παρατηρήστε τα περίτεχνα ψηφιδωτά του «Θρίαμβου του Διονύσου», στο Σετίφ. 

▪ Η Ρωμαϊκή πόλη της Τζεμίλα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

▪ Η αρχαία φοινικική της  Τιπάσα! 

▪ Γευματίστε στο φοινικόδασος του AdelNabil. 

▪ Περιηγηθείτε στην πόλη της Γκαρντάια, με τις «μικρές ακροπόλεις».  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ξεκινώντας από την πρωτεύουσα, το Αλγέρι, ξεναγούμαστε στην πρωτεύουσα, στη συνέχεια γνω-

ρίζουμε την Ρωμαϊκή πόλη της Τζεμίλα και την πόλη Σετίφ και στην πανέμορφη  Κωνσταντίνη, την 

πόλη που είναι «χτισμένη στον αέρα» κατά την παράδοση. Περιηγούμαστε στην αρχαία, αυτοκρα-

τορική Τιμγκάντ,περνάμε από την Ελ Καντάρα, παλιό σταθμό καραβανιών, και τα εγκαταλελειμ-

μένα χωριάΤεχούντα καιΡουφί, πριν φτάσουμε στην Μπίσκρα και από εκεί στην πεντάπολη της 

Γκαρντάια, στην αλγερινή ενδοχώρα και τις παρυφές της Σαχάρας, την οποία γνωρίζουμε με εμπε-

ριστατωμένη περιήγηση. Για να κλείσουμε το ταξίδι μας επιστρέφουμε στο Αλγέρι από όπου με 

ολοήμερη εκδρομή γνωρίζουμε και την αρχαία πόλη της  Τιπάσα. 

 



 

 
 

 

Η Γκαρντάια και η Σιμόν ντε Μποβουάρ 
Ένας φιλόσοφος τείνει να βλέπει πάντα 

τα πράγματα αλλιώς. Για παράδειγμα 

μία πόλη είναι κατασκευή ή έργο τέ-

χνης; Θα πείτε εξαρτάται… και έχετε δί-

κιο. Όμως η λευκή, κόκκινη και ροζ 

Γκαρντάια, αυτή η αλγερινή πόλη που 

είναι χτισμένη πάνω στη Σαχάρα, στην 

ημιερημική κοιλάδα του Μ’Ζαμπ μάλ-

λον είναι περισσότερο έργο τέχνης 

παρά κατασκευή… κι ας χτίστηκε πριν 

από 1000 χρόνια με σκοπό αποκλει-

στικό την προστασία των κατοίκων της 

από την έρημο, τη φωτιά και τους επι-

δρομείς… 

Το 1963, η γαλλίδα υπαρξίστρια Σιμόν 

ντε Μποβουάρ, στον τρίτο τόμο της 

αυτοβιογραφίας της στον οποίο μεταξύ άλλων καταγράφει την ερωτική και φιλοσοφική σχέση της με τον Ζαν Πολ 

Σαρτρ, αναφέρεται στην Γκαρντάια ως εξής: «είναι ένα κυβιστικός πίνακας ζωγραφικής, πανέμορφα κατασκευα-

σμένος». Τι είναι λοιπόν αυτή η περίφημη Γκαρντάια; Και γιατί έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονο-

μιάς και αρχιτεκτονικό πρότυπο πόλης ακόμη και για τη σύγχρονη εποχή; 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Γκαρντάια είναι η κεντρική πόλη μίας πεντάπολης η οποία χτίστηκε τον 

10ο αιώνα από Ιβάδες Μουσουλμάνους. Αποτελεί ουσιαστικά την κεντρική πολίχνη-ακρόπολη της πεντάπολης – οι 

άλλες τέσσερεις απλώνονται γύρω της σε ισάριθμους λόφους. Ονομάζονται και Πέντε Ακροπόλεις. Κάθε πολίχνη-

ακρόπολη περιλαμβάνει από μία κορυφή λόφου, μία πλαγιά, μία εσοχή, μία ράχη και μία όαση. Άγνωστο γιατί 

αυτοί οι πέντε οικισμοί χτίστηκαν χωριστά και όχι σαν μία ενιαία πόλη. Πιθανότατα αυτό να αποφασίστηκε για λό-

γους προστασίας. Οι ιδρυτές και κατασκευαστές αυτού του οικιστικού συνόλου έχτισαν τις πολίχνες όταν το 909 

μ.Χ. κάηκε ολοσχερώς η πρωτεύουσά τους, η Ταχέρτ, η οποία εντοπίζεται στο σημερινό Μαγκρέμπ.    

Επέλεξαν λοιπόν οι Ιβάδες την Κοιλάδα του Μ’Ζαμπ για να ξαναρχίσουν κάπως τη ζωή τους. ‘Εχτισαν τους πέντε 

οικισμούς πάνω σε πέντε κορυφές της κοιλάδας σχηματίζοντας ένα νοητό γαϊτανάκι και επιπλέον έχτισαν την κάθε 

μία ακρόπολη σε κυκλικό σχήμα. Στο κέντρο δεσπόζει ο μιναρές, ο οποίος λειτουργεί επίσης ως παρατηρητήριο, 

οπλοστάσιο και σιταποθήκη. Γύρω από τον κάθε μιναρέ, σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους τα σπίτια. Το κάθε 

σπίτι, λευκό, κόκκινο ή ροζ, στεγάζει από μία οικογένεια. Είναι χτισμένο από άμμο, γύψο και πηλό και είναι απολύ-

τως αυτόνομο σε σχέση με το διπλανό 

του. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι ιδιαίτερα 

ψηλοί, σαν μικρά τείχη, σαν το κάθε 

σπίτι να είναι ένα μικρό φρούριο, με βε-

ράντες και στοές. Οι κύκλοι των σπιτιών 

συνεχίζονται διαδοχικά και πάντα ομό-

κεντροι μέχρι που φτάνουμε στα εξωτε-

ρικά τείχη της κάθε πολίχνης. Όποτε γι-

νόταν κάποια επιδρομή από τους Βερ-

βερίνους της Σαχάρας, οι κάτοικοι οχυ-

ρώνονταν μέσα στο τζαμί-οπλοστάσιο-

σιταποθήκη. Και κάθε καλοκαίρι, ή εν 

πάσει περιπτώσει τους μήνες που ο ή-

λιος άναβε τους οικισμούς και η ζέστη 

ήταν αφόρητη, μετακόμιζαν στα ισά-

ριθμα αλσύλια φοινίκων πουβρίσκονται 

στα περίχωρα μαζί με τα νεκροταφεία.  



 

 
 

Όσον αφορά τη διαβίωση των κατοίκων, αυτή στηριζόταν ανέκαθεν στο εμπόριο. Και η Γκαρντάια είχε την πρωτο-

καθεδρία – την οποία διατηρεί ακόμη. Αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής χουρμάδων, με περίπου 60.000 φοί-

νικες. Το ξύλο των φοινίκων που έχουν πέσει χρησιμοποιείται για την κατασκευή στεγών. Τα υγιή δέντρα όμως δεν 

κόβονται καθώς θεωρούνται ζωντανά όντα που στηρίζουν τους κατοίκους. Μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων 

είναι εδώ και αιώνες η κατασκευή κεραμικών, χαλιών και υφασμάτων. Μάλιστα τα χαλιά της Γκαρντάια είναι ξακου-

στά και κάθε Μάρτιο διοργανώνεται ειδική εθνική γιορτή-παζάρι.  

Σήμερα η Γκαρντάϊα, η Μελίκα, η Μπενί Ισγκουέν, η Μπου Νούρα και η Ελ Ατέφ αποτελούν πόλο έλξης των επισκε-

πτών στην Αλγερία. Όχι μόνο ως αξιοθέατα μίας γνήσιας μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά και ως αντικείμενο 

μελέτης για το πώς θα μπορούσε να γίνει η ζωή μας καλύτερη μέσα στις σύγχρονες απρόσωπες πόλεις. 

 

Κωνσταντίνη: ένα Νομπέλ και πολλές ακόμα ιστορίες 
 

Υπάρχουν ορισμένες 

πόλεις που και μόνο 

στο άκουσμα του ονό-

ματός τους σε κάνουν 

να φαντάζεσαι μύθους 

και ιστορίες. Μία τέτοια 

πόλη είναι η Κωνστα-

ντίνη. 

Ο γάλλος συγγρα-

φέας Γκι ντε Μοπασάν 

τον 19ο αιώνα είχε 

γράψει γι αυτήν: «Αυτό 

το ρυάκι παλιότερα το 

διέσχιζες από οκτώ γέ-

φυρες. Σήμερα έξι από 

αυτές είναι ερείπια»… 

Είχαν καταστραφεί σε 

πολέμους. Τώρα που 

μιλάμε πάντως οι γέφυρες είναι και πάλι οκτώ. Και η αρχαία Κωνσταντίνη, αυτή η υπέροχη κρεμαστή πόλη πάνω 

στους γκρεμούς του Άτλαντα ζει μια νέα φρέσκια και όμορφη ακμή.   

Η ιστορία της είναι συναρπαστική. Αρχίζει από την εποχή των Φοινίκων, οπότε και ιδρύθηκε με την ονομασία Σίβα, 

δηλαδή «βασιλική πόλη». Εν συνεχεία πέρασε στην κυριαρχία του βερβερικού βασιλείου της Νουμιδίας από το 201 

π.Χ. ως το 46 π.Χ. και ονομάστηκε Κίρτα. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι με τον Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος τη μετονόμασε 

Αποικία Σιτλανόρουμ και έδωσε ειδικά προνόμια στους κατοίκους της. Το 311 η πόλη καταστράφηκε εξαιτίας ενός 

ρωμαϊκού εμφυλίου πολέμου. Όταν ο πόλεμος τελείωσε αυτοκράτορας στέφθηκε ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο ο-

ποίος την ξανάχτισε το 313 και τη βάφτισε Κωνσταντίνη. Ακολούθησε η καταστροφική επέλαση των Βανδάλων το 

432, αλλά από το 534 μέχρι το 697 η πόλη επεστράφη στη Βυζαντινή Εξαρχία της Αφρικής.  

Τελικά τον 7ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Άραβες οι οποίοι την αποκαλούσαν πλέον Κουσαντίνα. Η πόλη ανέ-

καμψε τον 12ο αιώνα. Τότε έγινε και πάλι ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο το οποίο συνδεόταν με την Πίζα, τη Γέ-

νοβα και τη Βενετία. Από το 1529 προσαρτήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σαλά Μπέης, ο οποίος κυβέρ-

νησε από το 1770 έως το 1792, διάνθισε την αρχιτεκτονική της και ένα μεγάλο μέρος του έργου του το βλέπουμε 

ακόμα και σήμερα. Τελευταίος μπέης της Κωνσταντίνης ήταν ο Αχμέντ μπεν Μοχάμεντ Τσέριφ, ο οποίος ανέλαβε 

το 1826. Αυτός ηγήθηκε μιας σθεναρής αντίστασης εναντίον των γαλλικών αποικιακών στρατευμάτων. Μάταια 

όμως… Στις 13 Οκτωβρίου 1837 η Κωνσταντίνη μαζί με την υπόλοιπη Αλγερία έγιναν αποικία της Γαλλίας μέχρι το 

1962 οπότε ύστερα από πολλές μάχες και ηρωική αντίσταση των Αλγερινών, τα γαλλικά στρατεύματα απομα-

κρύνθηκαν υπό τις διαταγές του Σαρλ ντε Γκολ και η Αλγερία έγινε μία ανεξάρτητη χώρα. 



 

 
 

Όλες οι παραπάνω περιπέτειες, φυσικά έχουν αφήσει τα σημάδια τους στην Κωνσταντίνη. Και παρότι ανά τους 

αιώνες ο ένας κατακτητής γκρέμιζε τα κτίρια του προηγούμενου για να της δώσει το δικό του στυλ, έχουν βρεθεί 

εκεί, μέσα σε σπηλιές, μέχρι και τέχνεργα των προϊστορικών χρόνων καθώς και ζωγραφιές και λιβυκές εγχαράξεις. 

Επίσης στον καρχηδονιακό αρχαιολογικό χώρο Ελ Χόφρα ήρθαν στο φως περί τις χίλιες στήλες, οι οποίες σήμερα 

βρίσκονται στο Μουσείο της Κίρτας και στο Λούβρο. Και φυσικά μέσα στην πόλη υπάρχουν διάσπαρτα τμήματα 

του ρωμαϊκού υδραγωγείου και άλλες ρωμαϊκές κατασκευές, όπως τα αρχαία λουτρά κοντά στη γέφυρα Σίνι 

Μ'σιντ. Τη ρωμαϊκή κυριαρχία τη βλέπουμε μέχρι και σε δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων από 

τους Άραβες για την κατασκευή ισλαμικών μνημείων, τεμενών και των τειχών της μεντίνας ή αλλιώς Κάσμπα. Πα-

ρεμπιπτόντως το περίφημο Rock the Casbah οι Clash μάλλον το εμπνεύστηκαν ακριβώς εδώ…  

Η μεντίνα, για την ιστορία, κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου πάνω σε έναν τεράστιο ασβεστολιθικό βράχο που βλέ-

πει σε δύο φαράγγια και έναν γκρεμό. Σήμερα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO χάρη τόσο 

στην τοποθεσία της, όσο και στην πολύ εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της. Τα περισσότερα κτίρια χρονολογούνται 

τον 16ο και τον 17ο αιώνα και πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί το παλάτι του τελευταίου μπέη που κατασκευ-

άστηκε τον 19ο αιώνα, εκτείνεται σε 5.600 τ.μ. και συνδυάζει μαυριτανικά με ευρωπαϊκά στοιχεία που επέλεγε ο ίδιος 

ο μπέης στα ταξίδια του για τις κρατικές υποθέσεις της Αλγερίας.  

Μία ακόμη προσωπικότητα που ταυτίστηκε με την Κωνσταντίνη είναι και ο φυσικός Κάρολος Λουί Αλφόνς ο ο-

ποίος κέρδισε το Νομπέλ φυσιολογίας το 1907 χάρη σε αυτήν. Διότι εδώ, όταν εργαζόταν σε στρατιωτικό νοσοκο-

μείο το 1880 ανακάλυψε ότι η θανατηφόρα μαλάρια αποτελεί στην πραγματικότητα ένα πρωτόζωο. Ήταν η πρώτη 

φορά που τα πρωτόζωα στοχοποιούνταν ως υπαίτιοι ασθενειών.  

Και κλείνουμε αυτό το κείμενο με λίγο ακόμη αναπάντεχο name dropping. Στην Κωνσταντίνη γεννήθηκε η πριγκί-

πισσα Σαρλότ, μητέρα του πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό ο οποίος είχε νυμφευθεί τη Γκρέις Κέλι. Και τέλος… μέσα σε 

όλο αυτό το μεσαιωνικό, ρωμαϊκό, αραβικό, καρχηδονιακό κτλ. αρχιτεκτονικό πανδαιμόνιο, την υπογραφή του 

έβαλε και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και πρωτοπόρους του παγκόσμιου αρχιτεκτονικού φου-

τουριστικού μοντερνισμού: ο βραζιλιάνος Όσκαρ Νιμάγερ, ο οποίος σχεδίασε ένα από τα τέσσερα μεγάλα πανε-

πιστήμια της πόλης: το Κρατικό Αδελφοί Μεντουρί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Αλγέρι 

(1η ξενάγηση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιά-

μεσου σταθμού για το Αλγέρι (Algiers). Την πρωτεύ-

ουσα της Αλγερίας, της μεγαλύτερης σε έκταση χώρας 

της Αφρικής,  που στον βορρά βρέχεται από τη Μεσό-

γειο θάλασσα και στον νότο απλώνεται στο εσωτερικό 

της Σαχάρα που αγκαλιάζει υπέροχες βουνοκορφές 

της οροσειράς του Άτλαντα. 

Άφιξη και πρώτη γνωριμία με το πανέμορφο κοσμοπο-

λίτικο Αλγέρι κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε κά-

ποια σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Τέμε-

νος Κετσάουα (του 17ου αι.) και το Μεγάλο Τζαμί ή Τζα-

μάα ελ Κεμπίρ, το παλαιότερο στην πόλη και (κατά τους 

ειδικούς) το 2ο παλαιότερο σε όλη την Αλγερία, καθώς 

πρωτοχτίστηκε το 1097! Πολύ όμορφο εξωτερικά είναι 

και το λευκό τέμενος Τζαμάα αλ Ντζεντίντ (Το Νέο Τζαμί), 

του 1660, ενώ αξίζει να δούμε και τα σοκάκια της Κά-

σμπα (Kasbah). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Αλγέρι (2η ξενάγηση) 

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην αλγερινή πρωτεύ-

ουσα, πόλη με πολλά και ιδιαίτερα αξιοθέατα. Ανάμεσά 

τους, το Μνημείο των Μαρτύρων (MaqamE’chalid), το 

εμβληματικό μνημείο που χτίστηκε το 1982 με αφορμή 

την συμπλήρωση 20 ετών από την ανεξαρτησία της 

Αλγερίας και το Μουσείο ElMoujahid που στοχεύει στη 

συλλογή, τη διατήρηση και την προβολή αντικειμένων 

και αναμνήσεων του αγώνα κατά της αποικιοκρα-

τίας. Επίσης, η ρωμαιοκαθολική Βασιλική της Παναγίας 

της Αφρικής (Basilique Notre-Dame d'Afrique), τον βυ-

ζαντινού ρυθμού ναό, με το ιερό του να κοιτά προς την 

Δύση - και όχι προς την ανατολή, όπως συνηθίζεται,- 

και το τρίμετρο χάλκινο άγαλμα της Παναγίας να δε-

σπόζει στο εσωτερικό του. Διανυκτέρευση. 

Σημείωση: Η σειρά θέασης των αξιοθεάτων μπορεί να 

μεταβληθεί, για την καλύτερη δυνατή πραγματοποίηση 

των ξεναγήσεων. 

 

3η ημέρα: Αλγέρι – Σετίφ – Τζεμίλα – Κωνσταντίνη 

Πρωινό και αναχώρηση με τελικό μας προορισμό την 

πόλη Κωνσταντίνη. Πρώτος μας σταθμός η πόλη Σετίφ 

(Setif) όπου στο μουσείο της θα θαυμάσουμε τα υπέ-

ροχα ψηφιδωτά με κορυφαίο το  μεγάλο ψηφιδωτό «Ο 
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Λίμπεκ 

 

____ 

θρίαμβος του Διονύσου». Φτάνουμε στη γειτονική Τζε-

μίλα (Djemila), την  Ρωμαϊκή πόλη που περιλαμβάνεται 

στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε ως Κουικούλ 

(Cuicul), από τους Ρωμαίους ως σταθμός αναψυχής 

για τις λεγεώνες τους. Σήμερα διασώζονται εδώ εξαιρε-

τικά ρωμαϊκά ερείπια, όπως το Αρχαίο Θέατρο και η Α-

γορά, η Αψίδα του Καρακάλλα, ο ναός του Σεβήρου 

(TempledesSeptimes) όπως και το Χριστιανικό τμήμα 

της πόλης με το μοναδικό Βαπτιστήριο. Η ημέρα μας ο-

λοκληρώνεται με την άφιξή μας στην πανέμορφη Κων-

σταντίνη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: Κωνσταντίνη (ξενάγηση) 

Χτισμένη στην κορυφή ενός πετρώδους λόφου, η Κων-

σταντίνη (Constantine) αποτελεί ένα χειροπιαστό πα-

ράδειγμα αυτού που θα ονομάζαμε “μία πόλη στα… 

ουράνια”! Η φυσική ομορφιά και το εντυπωσιακό σκη-

νικό που δημιουργεί το φαράγγι του ποταμού Ριμέλ 

(Rhummel) με τις πέτρινες γέφυρες, έδωσαν  στην πόλη 

την ονομασία «η πόλη των γεφυρών», ενώ αποτελεί και 

σημαντικό πολιτιστικό κέντρο χάριν της ιστορίας της, 

που χρονολογείται αιώνες πριν. Θα ξεκινήσουμε την πε-

ριήγησή μας στην πόλη με επίσκεψη στο Παλάτι του Αχ-

μέντ Μπέι (AhmedBey Palace), το τέμενος του Εμίρ Α-

μπντελκαντέρ (EmirAbdelkader), την υπέροχη γέφυρα 

Σίντι Ράτσντ (SidiRached), την γέφυρα SidiM'Cid καθώς 

και το Εθνικό Μουσείο Σίρτα (NationalMuseumCirta), 

που φιλοξενεί εξαιρετικά ευρήματα της ρωμαϊκής επο-

χής. Θα περιδιαβούμε στα λαβυρινθώδη δρομάκια και 

θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα της Παλαιάς Πό-

λης, της Κάσμπα (Casbah) και θα περπατήσουμε στις 

όχθες του φαραγγιού του ποταμού Ριμέλ. Δείπνο και 

διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 

 

5η ημέρα: Κωνσταντίνη – Τιμγκάντ – Μπίσκρα  

Με τελικό μας σταθμό την πανέμορφη πόλη της ερή-

μου Μπίσκρα (Biskra) η σημερινή μας διαδρομή ξεκινά 

με την αναχώρησή μας από την Κωνσταντίνη και την 

επίσκεψή μας σε ένα από τα κορυφαία μνημεία του τα-

ξιδιού μας, το Τιμγκάντ (Timgad), η πόλη του Τραϊανού, 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO από το 1982. Στην περιήγησή μας στην Ρωμα-

ϊκή-Βερβέρικη πόλη θα περιηγηθούμε τα σπίτια και τις 

βασιλικές, στη βιβλιοθήκη, στους ναούς, στο αμφιθέα-

τρο, στην αψίδα του Τραϊανού, στο Φόρουμ. 

Θα δούμε το φαράγγιΤιγκανιμίν (Tighanimine), θα πε-

ράσουμε από το «στόμα της ερήμου», την κωμόπολη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελ Καντάρα (ElKantara), ένας από τους πιο σημαντι-

κούς διαχρονικά σταθμούς καραβανιών στην Αλγερία, 

και θα επισκεφτούμε  το τζαμί του Σίντι Όκμπα 

(SidiOkba), το παλαιότερο στην Αλγερία, καθώς πρω-

τοχτίστηκε το έτος 686. Θα απολαύσουμε το μεσημε-

ριανό γεύμα στο φοινικόδασος του AdelNabil, και στην 

περιοχή όπου ζουν οι Βερβερίνοι Σαουγιά θα επισκε-

φτούμε το εγκαταλειμμένο χωριό Τεχούντα (Tehouda) 

και το κρεμασμένο στις πλαγιές του φαραγγιού επίσης 

εγκαταλελειμμένο χωριό Ρούφι (Rhoufi), και θα φτά-

σουμε στην πόλη Μπίσκρα όπου και θα διανυκτερεύ-

σουμε. 

 

6η ημέρα: Μπίσκρα – Γκαρντάια  

Από την Μπίσκρα ξεκινάμε μία μακρά οδική διαδρομή 

προς τον νότο και την Γκαρντάια, στην απαρχή της αλ-

γερινής Σαχάρα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: Γκαρντάια (περιήγηση)  

Η Γκαρντάια (Ghardaïa) είναι μέρος μιας πενταπόλεως 

, μια πόλη ανάμεσα σε τέσσερες άλλες, χτισμένες πριν 

από περίπου χίλια χρόνια στην μυστηριακή, απόκοσμη 

κοιλάδα του Μζαμπ (M'Zab). Ιδρύθηκε από τους Μοζα-

βίτες, μια αίρεση των Βερβέρων μουσουλμάνων, που 

αποκόπηκαν από το «ορθόδοξο» ισλαμικό δόγμα πριν 

περίπου εννέα αιώνες. Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1982 η πεντά-

πολη περιλαμβάνει την Γκαρντάια και γύρω της το 

Μπενί Ισγκέν (BeniIsguen), τη Μελίκα (Melika), το Ατέφ 

(ElAtteuf) και τη Μπουνούρα (BouNoura). Θα περιδια-

βούμε στις πανομοιότυπες αυτές «μικρές ακροπόλεις» 

που έχουν το δικό τους τζαμί με μιναρέδες που λειτουρ-

γούσαν ως πύργοι παρακολούθησης και τα  σπίτια χτι-

σμένα γύρω από το τζαμί σε ομόκεντρους κύκλους και 

περιτριγυρισμένα από ψηλά τείχη που δίδουν την αί-

σθηση φρουρίου σε κάθε χωριό. Θα περιπλανηθούμε 

στον λαβύρινθο των γραφικών σοκακιών της πόλης 

που τα λευκά, ροζ, κόκκινα σπίτια προσανατολίζονται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται το φως του ήλιου 

καθώς πιστεύουν ότι "Οι κάτοικοι του σπιτιού που το 

βλέπει ο ήλιος δεν θα πάνε ποτέ σε γιατρό". Θα επισκεφ-

θούμε το Tέμενος Σίντι-Μπραχίμ (Sidi-Brahim) και θα 

γνωρίσουμε Βερβέρους και Τουαρέγκ στις αγορές του 

Μζαμπ παζαρεύοντας τις πραμάτειες τους. Δείπνο και 

διανυκτέρευση σε παραδοσιακό ξενοδοχείο. 

 

8η ημέρα: Γκαρντάια – Αλγέρι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωινή αναχώρηση από την Γκαρντάια για την επι-

στροφή μας στο Αλγέρι. Η διαδρομή μας είναι αρκετά 

μεγάλη, επιλέγουμε ωστόσο την οδική μεταφορά (με τις 

απαραίτητες στάσεις) για το Αλγέρι και όχι πτήση, διότι 

οι εσωτερικές πτήσεις στην Αλγερία αφενός δεν ανακοι-

νώνονται έγκαιρα, δυσχεραίνοντας έτσι τον προγραμ-

ματισμό, αφετέρου ακυρώνονται συχνά με αποτέλεσμα 

να τίθεται σε αμφιβολία η ομαλή διεξαγωγή του ταξι-

διού. Άφιξη στο Αλγέρι και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Αλγέρι – εκδρομή στην Τιπάσα  

Αναχωρούμε οδικώς από το Αλγέρι για μία εκδρομή 

στην πόλη Τιπάσα (Tipasa), περίπου 75 χλμ. δυτικά της 

πρωτεύουσας. Ακολουθώντας μία παραθαλάσσια 

διαδρομή φτάνουμε στην «Μαυριτανική Τιπάσα», όπως 

επίσης αποκαλείται. Πρόκειται για μία αρχαία πόλη, α-

ποικία των Φοινίκων που αποτέλεσε βάση των Ρω-

μαίων για την κατάκτηση της Μαυριτανίας. Τα ρωμαϊκά 

ερείπια που σώζονται στη σημερινή πόλη είναι απί-

στευτα εντυπωσιακά, δίπλα στη θάλασσα, γι’ αυτό και 

η Unesco την ανέδειξε ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 

Τσερτσέλ (Cherchell), όπου θα επισκεφθούμε τα δύο 

μουσεία που φιλοξενούν μια σειρά ρωμαϊκών αρχαιο-

τήτων και τα αγάλματα του ανακτόρου του Τζούμπα Β’, 

του βασιλιά της Νουμιδίας, συζύγου της κόρης του 

Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας της Αιγύπτου. 

Επιστροφή στο Αλγέρι. Αποχαιρετιστήριο δείπνο με πα-

ραδοσιακούς χορούς και διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Αλγέρι– Πτήση επιστροφής  

Τελευταία μας ημέρα στην εξωτική Αλγερία Το από-

γευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να επιβι-

βαστούμε στην πτήση επιστροφής μας μέσω ενδιάμε-

σου σταθμού. 

 

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 VersusTravel 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. 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 1.790 

€ 1.970 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατή-

σεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώ-

ρηση 

€ 2.730 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 420 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

σον 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 «StopOverAthens» 

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

νακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατό-

πιν διαθεσιμότητας.Σύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην Αθήνα καιθέλετε 

να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣΒΙΖΑΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ 

 

➢ Διαβατήριο που να φέρει την υπογραφή του κατόχου, με ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες από την η-

μέρα αναχώρησης του ταξιδιού. 

➢ Έγχρωμη φωτοτυπία διαβατηρίου. 

➢ Για την έκδοση απαιτείται τόσο η έγχρωμη φωτοτυπία όσο και το σώμα του διαβατηρίου. 

➢ Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε λευκό φόντο. 

➢ Δύο (2) φόρμες αίτησης, συμπληρωμένες χειρόγραφα με κεφαλαία γράμματα, που να έχουν πρωτό-

τυπη υπογραφή και ημερομηνία. Είναι πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να είναι πλήρως συμπληρωμένες, χωρίς κανένα 

κενό πεδίο. Το πεδίο του/της συζύγου, εάν είναι παντρεμένος, πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά. Το πε-

δίο των παιδιών (αν υπάρχουν) δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί, εκτός αν ταξιδεύουν μαζί. 

➢ Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής. 

➢ Επικυρωμένη κράτηση ξενοδοχείου. 

➢ Ταξιδιωτική ασφάλιση/Ασφάλεια ζωής (σε περίπτωση ατυχήματος ή θανάτου, για επαναπατρισμό σο-

ρού, νοσηλεία ή/και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) για 30 ημέρες από την ημέρα έκδοσης της βίζας. 

➢ Το διαβατήριο ΔΕΝ ΘΑ πρέπει να φέρει σφραγίδα από Ισραήλ, Μαλάουι και Ταϊβάν. 

➢ Για την έκδοση απαιτείται το λιγότερο ένας μήνας.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
• Οι εσωτερικές πτήσεις στην Αλγερία δεν ανακοινώνονται νωρίς, παρά λίγο μόνο χρόνο πριν την εκτέ-

λεσή τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως υπάρχει περίπτωση καθυστερήσεων ή και αλλαγής δρομολογίων. 

Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, για την αποφυγή παρεξηγήσεων. 

• Το πρόγραμμα της εκδρομής στην έρημο ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες συν-

θήκες στην περιοχή, συνθήκες καιρικές αλλά και πολιτικές· μην ξεχνάμε ότι κινούμαστε σε παραμεθόριες 

περιοχές. 

• Σε κάποια σημεία της διαδρομής μας ενδέχεται να υπάρχει παρουσία/συνοδεία του αλγερινού στρατού. 

Πρόκειται για θέμα ασφάλειας, που δεν θα πρέπει να μας παραξενέψει αλλά να το θεωρούμε πολύ πιθανό 

να συμβεί.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 πρό-

βλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπη-

κοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνι-

κών διαβατηρίων οφείλουν να επι-

κοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρε-

σβεία της χώρας στην οποία επι-

θυμούν να ταξιδέψουν, προκειμέ-

νου 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 αεροδρό-

μιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική ταυ-

τότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε 

ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική 

ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαί-

νει ότι έχετε διαβάσει το παρόν 

πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 

και συμφωνείτε με τα αναγραφό-

μενα, και ότι αναντίρρητα αποδέ-

χεστε τους όρους συμμετοχής 

που αναγράφονται στα έντυπά 

μας και στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τους ό-

ρους συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με εν-

διάμεσο σταθμό. 

➢ Ξενοδοχείο 5* στο Αλγέρι. Στην έρημο διαμονή 

σε σκηνές. 

➢ Πλήρης διατροφή καθημερινά. 

➢ Βίζα Αλγερίας: 90 € 

➢ Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν. 

➢ Ξεναγήσεις στα διάφορα αξιοθέατα όπως ανα-

γράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται 

οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρή-

ματα, τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ει-

δική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο α-

σφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχή-

ματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπα-

τρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες 

για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δα-

πάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτε-

ρικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελ-

λάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκο-

μειακές 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:  €620 

 

 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή 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-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έ-

χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-

σία 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 κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-

τάθεσης 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 περί-

πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-

καταβολή 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 κό-

στους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνο-

νται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έ-

γκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τρά-

πεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλα-

γών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γί-

νουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ει-

δική αίτηση που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέ-

σεων 

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 κατά-

θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-

ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστω-

τικό 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 VersusTravel, 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 ταξιδεύ-

ουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

ναδεικνύουν 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 προορι-

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

μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• VersusClub, 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, 

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 VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διά-

θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-

φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-

ούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο VersusClub 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 κλεί-

νουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου που έχουμε 

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια Ver-

sus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξε-

πέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης 

μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το VersusTravel 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 κατα-

φέρετε 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 ανα-

φέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

 



 

 
 

• Άτοκεςδόσεις 

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

διών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και παρατηρη-

τικότητας, 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 – VersusLive 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκε-

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

οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος VersusLive 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 μπο-

ρείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 αρ-

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

ταξίδι του VersusTravel. 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 γραμ-

μές 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 εύ-

κολη 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 πληθυ-

σμιακά 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 αναγκα-

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

ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-

σεις 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 πράτ-

τουμε. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-

νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-

λευταία 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 VersusTravel 

έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξει-

δικευμένο 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 ευχαριστη-

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

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

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 νιώ-

θουν 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 ταξι-

διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-

μπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της ελλη-

νικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την Iberia, 

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

ways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από πολλούς του-

ριστικούς 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νό-

τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


