
 

  

 Αναχώρηση: 29.02         16 ημέρες 

Αυστραλία  

πανόραμα Νέας Ζηλανδίας  
Αυστραλία με Σίδνεϊ, Μελβούρνη 

Νέα Ζηλανδία (Νότιο Νησί) με Όκλαντ, Ροτορούα και Φιόρντλαντ 

 

Ταξίδι ζωής στην πιο πολύχρωμη ήπειρο 

Ημιδιατροφή, έξτρα εκδρομές, σόου 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυστραλία  

Νέα Ζηλανδία 

Το μεγαλύτερο νησί και η μικρότερη 

ήπειρος. Απομονωμένη στις εσχατιές 

του Νότιου Ημισφαιρίου, ανάμεσα στον 

Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, εκεί που 

η Ανατολή συναντά τη Δύση, η 

Αυστραλία προσφέρει μοναδικά 

φυσικά φαινόμενα, ονειρεμένες 

παραλίες, τοπία απαράμιλλου κάλλους, 

αποικιακό πολιτισμό, εκσυγχρονισμένη 

δυτική τεχνολογία και οικονομία. 

Ολόκληρη η «πολύχρωμη ήπειρος» είναι 

ένα πάρκο εξαιρετικής ομορφιάς. Η 

πανίδα της παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία: καγκουρό, κοάλα, 

μυρμηγκοφάγοι, πλατύποδες είναι 

μερικά μόνο από τα περίεργα 

αυστραλιανά ζώα.  

Η Νέα Ζηλανδία, η χώρα των Μαορί, 

βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, 

νοτιοανατολικά της Αυστραλίας, από 

την οποία χωρίζεται με τη Θάλασσα του 

Τάσμαν. Αποτελείται από τα δύο 

μεγαλύτερα νησιά (το Βόρειο Νησί και το 

Νότιο Νησί) και από πολυάριθμα 

μικρότερα. Είναι ένα από τα πιο 

απομονωμένα μέρη της γης, ένας 

μικρόκοσμος, που συνοψίζει τη φυσική 

ιστορία και τα θαύματα του πλανήτη 

μας. 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

Πρόκειται για ένα γεμάτο πρόγραμμα στην Αυστραλία 

και τη Νέα Ζηλανδία, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και 

εκδρομές που τοπικά στοιχίζουν πολύ ακριβά!  

 

Highlights – Δυνατά σημεία του 

προγράμματος:  

1. Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα (εκτός της 1ης 

ημέρας) - ιδιαίτερα σημαντικό για την Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία. 

2. Μια μοναδική εκδρομή στα Blue Mountains (Μπλε 

Βουνά) από το Σίδνεϊ & επίσκεψη σε πάρκο με κοάλα, 

καγκουρό κ.ά. 

3. Ολοήμερη εκδρομή στη Ροτορούα με τα 

θεαματικότατα γκέιζερ. 

4. Μύηση στον Πολιτισμό των Μαορί (Ινστιτούτο 

Καλών Τεχνών, θεματική παράσταση με χορούς) στη 

Νέα Ζηλανδία. 

5. Επίσκεψη στο Πάρκο Rainbow Springs με τη σπάνια 

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και γεύμα στο Skyline 

στη Ροτορούα με πανοραμική θέα της πόλης και της 

λίμνης. 

6. Απολαύστε την κρουαζιέρα στα στενά Μίλφορντ. 

 

Όλα μέσα στην τιμή, για να γνωρίζετε εξαρχής το 

κόστος από την Αθήνα. 

 Η πολύ καλή επιλογή των πτήσεων από και προς 

την Αθήνα συγκαταλέγονται στα θετικά σημεία του 

ταξιδιού αυτού. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο 

Versus Travel στα Ελληνικά. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτέ το ταξίδι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δεν προτάθηκε τόσο οικονομικό και τόσο 

πλήρες. Δεκαέξι γεμάτες και ξεκούραστες ημέρες στις ωραιότερες περιοχές της Αυστραλίας, με 

άριστες ποιοτικές προδιαγραφές. Έτσι όπως έχετε συνηθίσει, με όλα να περιλαμβάνονται μέσα 

στην τιμή, ακριβώς για να μην έχετε τοπικές εκπλήξεις. Με τον πιο πολυτελή τρόπο φτάνουμε στην 

Αυστραλία, προσγειωνόμαστε στο Σίδνεϊ και αφού δούμε και τη Μελβούρνη αναχωρούμε για το 

Όκλαντ και κατόπιν –με εσωτερική πτήση- στο Κουίνσταουν, για να δούμε έτσι τα σημαντικότερα 

τμήματα του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο αλλά και τη… γειτόνισσά του. Η πληθωρικότητα 

του προγράμματος διαπιστώνεται αμέσως από τον έμπειρο ταξιδιώτη: καθημερινή ημιδιατροφή, 

η εκδρομή στα Μπλε Βουνά και άλλα πολλά… 

 

 

 Επισκεφτείτε το Σίδνεϊ, την πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας και μια από τις 

ομορφότερες του κόσμου. 

 Θαυμάστε τους θερμοπίδακες που εκρήγνυνται, τις ιαματικές πηγές και τις λίμνες με 

λάσπη που βράζει στη Ροτορούα. 

 Μυηθείτε στον Πολιτισμό των Μαορί στη Νέα Ζηλανδία. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 210 29.02.2020 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 +1 

EK 414 01.03.2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΙΔΝΕΪ 01:55 22:30 

ΕΚ 413 14.03.2020 
ΚΡΑΪΣΤ ΤΣΕΡΤΣ – 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
18:45 05:15 +1 

ΕΚ 209 15.03.2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 14:00 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Τόποι γεμάτοι προκλήσεις όσο λίγοι άλλοι πάνω στη Γη. Η άγρια φύση με την εκπληκτική της βιοποικιλότητα, 

τα αρχέγονα τοπία, οι παρθένοι υγρότοποι, οι σμαραγδένιες θάλασσες, τα κρυστάλλινα νερά, οι υποβρύχιοι 

παράδεισοι, οι αχανείς έρημοι, τα πανάρχαια τροπικά δάση, οι ιερές τοποθεσίες των αυτοχθόνων φυλών  

συνθέτουν ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο εικόνων, μορφών και χρωμάτων. Μέρη όπου η λέξη 

«έκπληξη» βρίσκει  την  απόλυτη ερμηνεία της! Στιγμές όπου η φαντασία και η πραγματικότητα 

δύσκολα ξεχωρίζουν. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Mountains 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της παράκτιας 

Αυστραλίας. Μια τοποθεσία κατάφυτη, σκεπασμένη 

με δάση ευκαλύπτων, άρρηκτα δεμένη με τους 

θρύλους και τις παραδόσεις των Αβορίγινων της 

περιοχής. Στην εκδρομή αυτή εκτός από την 

εκπληκτική φύση θα επισκεφτούμε το Πάρκο 

Featherdale, όπου θα έρθουμε σε επαφή με τη 

μοναδική πανίδα της Αυστραλίας όπως καγκουρό, 

κοάλα, το τεράστιο πουλί έμου (μοιάζει με 

στρουθοκάμηλο) κ.ά.  

Μαορί 

Μύηση στον Πολιτισμό των 

Μαορί μέσα από τις 

παραδοσιακές τους τέχνες, 

τους χορούς και τα 

τραγούδια με ιστορίες από τα 

Πάρκο Rainbow Springs και 

γεύμα στο Skyline στη 

Ροτορούα 

Επίσκεψη στο Πάρκο Rainbow 

Springs με την πυκνή βλάστηση και 

γεύμα με πανοραμική θέα της πόλης 

και της ομώνυμης λίμνης. 

Ολοήμερη εκδρομή στη Ροτορούα με τα 

θεαματικότατα γκέιζερ 

Μια ηφαιστειογενής περιοχή με τη μεγαλύτερη θερμική 

δραστηριότητα στη χώρα - θεαματικοί θερμοπίδακες 

(γκέιζερ), ιαματικές πηγές και λίμνες με λάσπη που βράζει!!! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Αβορίγινες (Αborigines) 

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας 

 

Οι ανθρωπολόγοι συγκλίνουν στην άποψη ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν στην αυστραλιανή 

ήπειρο ξεκίνησαν από τη ΝΑ Ασία και έφτασαν κατά κύματα. Παρότι δεν υπάρχουν σαφείς 

αρχαιολογικές μαρτυρίες για το πότε άρχισαν οι πρώτες αφίξεις, υπολογίζεται ότι αυτό έγινε 

τουλάχιστον πριν από 50-60.000 χρόνια και ότι πριν από 40.000 χρόνια είχαν ήδη εγκατασταθεί 

τόσο σε παράκτιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα, στην έρημο, αλλά και σε μη ερημικές περιοχές 

και ανέπτυξαν πολύ στενή σχέση με τη γη και το φυσικό περιβάλλον.  

Οι κοσμολογικές τους πεποιθήσεις στηρίχτηκαν κυρίως στο Όνειρο - την πεποίθηση δηλαδή ότι 

στο απώτατο παρελθόν, σε έναν ονειρικό κόσμο, κάποια μυθικά όντα δημιούργησαν τη γη και το 

φυσικό περιβάλλον και στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν σε πνεύματα που υπάρχουν παντού, ακόμη 

και μέσα σε κάθε άνθρωπο και μεσολαβούν μεταξύ των ζώντων και των νεκρών προγόνων τους με 

τη βοήθεια των ονείρων.  

Η ενότητα αυτή μεταξύ φύσης, γης και ανθρώπου εκφράστηκε με τον τοτεμισμό, ένα πολύπλοκο 

σύστημα θρησκευτικών δοξασιών και λειτουργιών που αποδίδει ιερότητα σε φυσικά αντικείμενα, τα 

οποία ονομάζονται τοτέμ.  

Στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τελετουργίες έχει την πηγή της και η τέχνη των Αβορίγινων, 

κυρίως η ζωγραφική, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας -η ζωγραφική σε βράχους και σε φλοιούς 

δέντρων- επέζησε έως και σήμερα. 

Έχουν καταγραφεί περίπου 500 κύριες και επιμέρους φυλές, με διαφορετικές ονομασίες, οι οποίες 

ως επί το πλείστον ζούσαν νομαδικά, περιφερόμενες όμως σε συγκεκριμένα εδάφη η καθεμία, τα 

οποία θεωρούσαν τόπους ανάπαυσης των προγόνων, άρα μέρος του Ονείρου. Ζούσαν σε 

οικογενειακές ομάδες ή γένη.  

Οι άντρες ήταν φύλακες, κατασκευαστές εργαλείων και κυνηγοί, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν με 

το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Ανέπτυξαν επίσης το εμπόριο στην ενδοχώρα και 

στα γύρω νησιά, όχι τόσο για το κέρδος, όσο ως μορφή κοινωνικής συναναστροφής και 

πολιτιστικών ανταλλαγών. 

Η κοινωνία τους δεν είχε ταξική διάρθρωση και η μόνη αναγνωρίσιμη ιεραρχία ήταν αυτή που 

πήγαζε από τη γνώση και την εμπειρία των θρησκευτικών τελετουργιών, τις οποίες ασκούσαν μόνο 

οι άντρες.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν πολύ λίγα (με εξαίρεση τα τελετουργικά σύνεργα) και με 

γνωστότερο από αυτά το περίφημο μπούμερανγκ, το οποίο αρχικά χρησίμευε ως όπλο και για 

αθλητικές δραστηριότητες και αργότερα χρησιμοποιήθηκε στο κυνήγι.  

Η πνευματικότητα των Αβορίγινων βασίζεται σε μια στενή σχέση μεταξύ ανθρώπων  

και γης! Οι Αβορίγινες ονομάζουν την αρχή του κόσμου «Όνειρο» ή 

«Εποχή του Ονείρου» (Dreamtime)!  

Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη φύση και πιο συγκεκριμένα με τη γη στην 

οποία κατοικούν. Πιστεύουν ότι αυτή η γη τούς έχει δοθεί από τους θεούς από την εποχή ακόμη 

που εκείνοι δημιούργησαν τον κόσμο. 

Κατά τη διάρκεια του Ονειρόχρονου (Dreamtime) οι ιθαγενείς πρόγονοι ήρθαν στη Γη για να 

φτιάξουν τα διάφορα μέρη της φύσης, περιλαμβάνοντας τα ζώα, το νερό, τα δέντρα, τον ουρανό. 

Αντίθετα με άλλες θρησκείες, η πίστη τους δεν βάζει τα ανθρώπινα όντα ξεχωριστά ή σε υψηλότερο 

επίπεδο από τη φύση. Οι Αβορίγινες πιστεύουν ότι μερικοί από τους προγόνους μεταμορφώθηκαν 

σε πέτρες, ποταμούς, βράχια... όπου παραμένουν πνευματικά ζωντανοί. Είναι στενά συνδεδεμένοι 

με τη γη τους και με τη φύση γενικότερα. 

Πιστεύουν ότι αφού αυτή η γη δημιουργήθηκε από τους θεούς σε εκείνη τη μυθική εποχή του 

Ονείρου, οφείλουν να τη σέβονται και να τη φροντίζουν όσο καλύτερα γίνεται, τόσο εκείνη όσο και 

όλα τα πλάσματα πάνω σε αυτήν. Κάθε δέντρο, βράχος, βουνό ή ζώο θεωρείται δημιούργημα των 

αρχαίων θεών. Γι’ αυτούς αυτή η εποχή αποτελεί ένα χωροχρόνο, στον οποίο επιστρέφει κάθε ψυχή 

μετά το θάνατο του σώματος. 

Η μουσική των Αβορίγινων είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από το ντιτζεριντού (didgeridoo), 

αυστραλιανό είδος πνευστού μουσικού οργάνου, μήκους περίπου 2 μέτρων. Το didgeridoo ίναι 

φτιαγμένο από μπαμπού και παράγει ένα χαμηλό, παλλόμενο ήχο. Το χρησιμοποιούν σε γιορτές 

επίσημες αλλά και καθημερινές, στα ηλιοβασιλέματα, στις κηδείες.  

Οι Αβορίγινες έζησαν ολότελα απομονωμένοι έως την εισβολή των Ευρωπαίων στο τέλος του 

18ου αιώνα. Γύρω στους 300.000 Αβορίγινες κατοικούσαν στην Αυστραλία το 1788, όταν έφτασε ο 

Πρώτος Στόλος από την Αγγλία και άρχισε μια άνιση μάχη για την κυριαρχία στην ήπειρο. Με την 

ανελέητη καταδίωξη και τις αρρώστιες που έφεραν μαζί τους, οι λευκοί αποδεκάτισαν τους 

νόμιμους ιδιοκτήτες και κληρονόμους αυτής της γης που θεωρούνται από τους πιο αρχαίους 

κατοίκους του πλανήτη. «Συνάντηση λίθινης εποχής με εποχή βιομηχανικής επανάστασης». 

Οι δύο αιώνες δυτικού πολιτισμού είχαν υψηλό κόστος για τους αυτόχθονες της Αυστραλίας. O 

πληθυσμός των Αβορίγινων μαζί με τους μιγάδες φτάνει σήμερα τους περίπου 120.000 και είναι 

διεσπαρμένοι σε επτά διακεκριμένες πολιτισμικές περιοχές. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ένας λαβύρινθος αόρατων μονοπατιών φιδοσέρνονται σε όλη την Αυστραλία. Οι 

Ευρωπαίοι τα ξέρουν ως «Δρόμους της Εποχής των Ονείρων» ή «Μονοπάτια των 

Τραγουδιών» και οι Αυτόχθονες ως «Χνάρια των Προγόνων» ή «Δρόμο του Νόμου». 

Οι μύθοι των Αυτοχθόνων γύρω από τη Δημιουργία μιλούν για τα θρυλικά τοτεμικά 

πλάσματα που περιπλανιούνταν την Εποχή των Ονείρων σε ολόκληρη την ήπειρο και 

ονόμαζαν με το τραγούδι τους καθετί που συναντούσαν στο διάβα τους -πουλιά, ζώα, φυτά, 

βράχια, γούρνες- κι έτσι τραγουδώντας, δημιουργούσαν τον κόσμο. 

Η φιλοσοφία των Αυτοχθόνων είναι δεμένη με τη γη. Η γη δίνει στον άνθρωπο ζωή. Δίνει την 

τροφή. Τη γλώσσα και την εξυπνάδα του. Και η γη τον ξαναπαίρνει πίσω σαν πεθάνει. 

Οι Αυτόχθονες ήταν ένας λαός που βάδιζε ανάλαφρα πάνω στη γη. 

Οι πρόγονοι είχαν σκορπίσει μια σειρά από λέξεις και μουσικές νότες πάνω στη γραμμή που 

σχημάτιζαν τα χνάρια τους ενώ διέσχιζαν τη χώρα και αυτά τα ίχνη των Ονείρων παράμεναν 

στη γη σαν «δρόμοι» επικοινωνίας ανάμεσα στις πιο απομακρυσμένες φυλές. 

 Ένα τραγούδι είναι ταυτόχρονα χάρτης και ραδιογωνιόμετρο. Εφόσον ξέρεις το τραγούδι 

μπορείς πάντα να βρεις το δρόμο σου μέσα στη χώρα. Δημιουργώντας με το τραγούδι τους 

τον κόσμο, οι πρόγονοι υπήρξαν ποιητές με την αρχική έννοια της ποίησης που σημαίνει 

δημιουργία.  

Από το βιβλίο του ΜΠΡΟΥΣ ΤΣΑΤΟΥΙΝ 

«ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ» 

 



 

 
 

ΜΑΟΡΙ 

 

Οι Μαορί προέρχονταν από την Πολυνησία. Η έλευσή 

τους με τα ωκεάνια κανό (waka) στην Αοτεαρόα, τη 

«Χώρα του Μεγάλου Λευκού Νέφους» σύμφωνα με την 

πολυνησιακή ονομασία της Νέας Ζηλανδίας, κυμαίνεται μεταξύ 9ου και 13ου μ.Χ. αιώνα.  

Οι πρόγονοί τους οργανώθηκαν σε χαπού (φυλετικές υποδιαιρέσεις), που αποτελούσαν οι χουανάου 

(εκτεταμένες οικογένειες) και καθοδηγούνταν από τον αρίκι (ανώτερο αρχηγό), η ισχύς του οποίου 

ελεγχόταν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία από κάθε οικογενειακή ομάδα.  

Ανέπτυξαν μια πολεμοχαρή κοινωνία, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος ενίσχυε τη δύναμη και το κύρος της 

φυλής και ότι ο κανιβαλισμός έναντι των εχθρών διαπότιζε αυτόν που έτρωγε το θύμα του με τη ζωτική 

ενέργεια του νεκρού. Κάθε φυλή είχε τα δικά της χάκα (πολεμικό χορό και πολεμικό τραγούδι), τα οποία 

εκτελούνταν πριν από τη μάχη. Αντικειμενικός σκοπός του χάκα είναι ο εκφοβισμός του αντιπάλου με 

κραυγές και άγριους μορφασμούς. Οι άρχουσες τάξεις συνήθιζαν να στολίζουν το πρόσωπο και το 

σώμα τους με πολύπλοκα μόκο (τατουάζ). Στις γυναίκες τα τατουάζ περιοριζόταν στα μάγουλα, αλλά 

οι σημαντικότεροι άνδρες μπορούσαν να διακοσμήσουν 

ολόκληρο το κορμί τους. Για τους Μαορί, το τατουάζ είναι 

θέμα αισθητικό και τελετουργικό, με την έννοια ότι 

καταγράφονταν μυστήρια και ορισμένα σημαντικά 

γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου.  

Η κατάληψη της χώρας από τους πακέχα (Ευρωπαίους 

αποίκους) προκάλεσε σφοδρές συγκρούσεις με τους 

Μαορί, αλλά ο γηγενής λαός αποδεκατίστηκε κυρίως 

από τα πυροβόλα όπλα και τις ασθένειες που έφεραν οι 

λευκοί. Όσοι Μαορί διασώθηκαν δεν είχαν άλλη επιλογή 

παρά να μετακινηθούν σε πιο απομονωμένες περιοχές 

της χώρας.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι Νεοζηλανδοί 

άρχισαν να ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, τις τέχνες και 

τις παραδόσεις της ξεχωριστής αυτής φυλής, ενώ 

παράλληλα οι ίδιοι οι Μαορί, που αποτελούν το 15% του 

πληθυσμού της χώρας, προσπαθούν να ενισχύσουν την 

εθνική και πολιτιστική τους κληρονομιά μεταδίδοντας τις 

προγονικές παραδόσεις τους στις νεότερες γενεές. 



 

 
 

Καγκουρό: Το ζώο με το έντονο μητρικό φίλτρο 

Ακόμα ένα αξιοθαύμαστο πλάσμα της φύσης που αξίζει να 

μάθουμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του. 

Το καγκουρό είναι ζώο μαρσιποφόρο που απαντάται στην 

Αυστραλία και τη Νέα Γουινέα. Ανήκει στην οικογένεια των 

μακρόποδων, που περιλαμβάνει 63 είδη.  

Η αρχαία λέξη μάρσιπος σημαίνει σάκος. Αυτά τα ζώα 

ονομάστηκαν μαρσιποφόρα λόγω του σάκου που έχει 

στην κοιλιά του το θηλυκό. Στο μάρσιπο αυτό μεγαλώνει το 

μικρό τους πρώτους μήνες της ζωής του. Εκεί βρίσκει την 

ασφάλεια και το γάλα της μητέρας του - οι θηλές της 

μητέρας βρίσκονται μέσα στο μάρσιπο. 

Η μητέρα είναι αρκετά συνδεδεμένη με το μικρό της, όπως 

και τα περισσότερα θηλαστικά. Το μικρό καγκουρό, όπως 

και πολλά άλλα ζώα, όταν φτάσει η στιγμή της ενηλικίωσης 

δυσκολεύεται να το συνειδητοποιήσει και πολλές φορές αν 

και πολύ ανεπτυγμένο σωματικά, προσπαθεί να μπει στο 

μάρσιπο της μητέρας του. Μάταια όμως η προσπάθεια 

γιατί έφτασε η στιγμή που πρέπει να ακολουθήσει την 

εκπαίδευση που θα του παρέχει η μητέρα του και να μπορέσει να επιβιώσει μόνο του.   

Ο πρώτος Ευρωπαίος που είδε καγκουρό ήταν ο Ολλανδός ναυτικός Φραντσίσκο Πέλσαρτ το 1629, 

όταν το πλοίο του ναυάγησε στην ακτή της Αυστραλίας. Το όνομά τους το πήραν από τον Άγγλο 

θαλασσοπόρο Τζέιμς Κουκ. Όταν ο 

Κουκ έφτασε στην Αυστραλία το 

1770, παρατήρησε το ζώο και 

ρώτησε τους ιθαγενείς πώς λέγεται. 

Αυτοί απάντησαν: «Καν γκου ρο», 

που σημαίνει «πάνω - κάτω».  

Το όνομα του καγκουρό στη 

γλώσσα των Ιθαγενών είναι 

γολαρού. Αυτά που είχε δει ο Κουκ 

ήταν τα γαλαμπί όπως τα λένε οι 

ιθαγενείς και ανήκουν και αυτά 

στην οικογένεια των μακρόποδων. 

 



 

 
 

Τζέιμς Κουκ: Ο «πατέρας της Γεωγραφίας» 

Άγγλος θαλασσοπόρος και χαρτογράφος (Γιορκσάιρ, 1728 - Χαβάη, 1779) 

Κατατάχθηκε στο Βρετανικό Ναυτικό και αρχικά ταξίδεψε στον Καναδά, όπου ανέλαβε τις 

χαρτογραφήσεις και τις καταμετρήσεις των ακτών της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ. Το 1768 ανέλαβε 

την ηγεσία μιας επιστημονικής αποστολής στις θάλασσες του Νότου (Νότιος Ειρηνικός Ωκεανός) με 

σκοπό να συλλέξει παρατηρήσεις για τη δίοδο του πλανήτη Αφροδίτη μπροστά από τον Ήλιο.  

(Οι αστρονόμοι είχαν προβλέψει ότι στις 3 Ιουνίου 1769 ο πλανήτης Αφροδίτη θα συναντούσε τον Ήλιο. 

Οι παρατηρήσεις από τον Ειρηνικό Ωκεανό ήταν απαραίτητες για να μπορέσει να δοθεί ακριβής 

απάντηση για την έκταση του ηλιακού συστήματος). 

Το Βρετανικό Ναυτικό και η Royal Society, όμως, είχαν ένα ακόμα κίνητρο για να πραγματοποιηθεί αυτό 

το ταξίδι στον Ειρηνικό: την ανακάλυψη της Terra Australis Incognita. Στο πρόσωπο του Κουκ, που τότε 

ήταν 39 ετών, είχαν βρει το ιδανικό άτομο που θα εντόπιζε αυτήν την ήπειρο.  

Ξεκίνησε από το Πλίμουθ στις 25/8/1768 με το πλοίο «Endeavor» και αφού πέρασε το Ακρωτήριο Χορν 

και περιέπλευσε τη Νότια Αμερική έφτασε στην Ταϊτή τον Απρίλιο του 1769. Εκεί παρατήρησε στις 3 

Ιουνίου το φαινόμενο της διάβασης της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο. Στις 13/7 το πλοίο σάλπαρε 

για τις θάλασσες του Νότου αναζητώντας μια νέα ήπειρο.  Χαρτογράφησε μεγάλο μέρος από τα νησιά 

που ονόμασε Νησιά της Εταιρίας (Society Islands) προς τιμήν της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρίας του 

Λονδίνου. Στις 7/10 έφτασε στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας, τις οποίες εξερεύνησε πραγματοποιώντας 

τον περίπλου των νησιών, κατά τη διάρκεια του οποίου ανακάλυψε μεταξύ άλλων και τον πορθμό που 

χωρίζει τα δύο μεγαλύτερα νησιά (σήμερα: πορθμός Κουκ). 



 

 
 

Το Μάρτιο του 1770 απέπλευσε για το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Το δρομολόγιο αυτό τον οδήγησε 

στην Αυστραλία. Ο Κουκ έπλευσε κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αυστραλίας σε απόσταση 

4.500 χιλιομέτρων από το ακρωτήριο Χόου, στα σύνορα των σημερινών πολιτειών Νέας Νότιας Ουαλίας 

και Βικτόρια, μέχρι το ακρωτήριο Γιορκ. Μελέτησε τις νότιες ακτές της Νέας Γουινέας και την Ιάβα και 

αφού περιέπλευσε το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία το 1771.  

Το επόμενο έτος επιχείρησε δεύτερο εξερευνητικό ταξίδι με δύο πλοία, το «Resolution» και το «Adventure». 

Ξεκίνησε στις 13/7/1772 και αφού πέρασε το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας κινήθηκε προς Νότο. Στις 

58° Νότιο Γεωγραφικό Πλάτος τα παγόβουνα τους έφραξαν το δρόμο. Τότε στράφηκε προς τη Νέα 

Ζηλανδία, τα Νησιά της Εταιρίας και την Ταϊτή. Έπειτα κινήθηκε προς τα δυτικά και έφτασε στα Νησιά των 

Φίλων (που είχαν ανακαλυφθεί από τον Τάσμαν). Το χειμώνα του 1773 αφού έκανε στάση πάλι στη Νέα 

Ζηλανδία κινήθηκε νότια. Στις 30/01/1774 έφτασε στις 71°10’ Νότιου Γεωγραφικού Πλάτους -σημείο στο 

οποίο κανείς δεν είχε φτάσει έως τότε- μέσα σε ομίχλες και καταιγίδες, χωρίς όμως να ανακαλύψει ίχνος 

ξηράς. Πλέοντας ύστερα στο Νότιο Ειρηνικό ανέβηκε στα Νησιά του Πάσχα, χαρτογράφησε τα 

αρχιπελάγη Μαρκέσας και Νέων Εβρίδων (σημερινό Βανουάτου) και στη συνέχεια αυτό της Νέας 

Καληδονίας. Αφού πέρασε τη Γη του Πυρός, ανακάλυψε το Νησί της Γεωργίας και επέστρεψε στο 

Πλίμουθ το 1775. Επιστρέφοντας στην Αγγλία, αρνήθηκε τη θέση που του προσέφερε το Αστεροσκοπείο 

του Γκρίνουιτς, για να επιχειρήσει και τρίτο εξερευνητικό ταξίδι με σκοπό τη γεωγραφική μελέτη του 

Βερίγγειου πορθμού. 

Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1776 με τα πλοία «Resolution» και «Discovery» και με πορεία προς τον Ειρηνικό 

μέσω του Ινδικού Ωκεανού. Πέρασε από τα νησιά Μάριον, Κρόζετ και Κεργκελέν και κατευθύνθηκε προς 

την Τασμανία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Αφού ανακάλυψε τα νησιά που φέρουν το όνομά του (Νησιά Κουκ) κατέληξε στα Νησιά των Φίλων και 

τα Νησιά της Εταιρίας. Τον Ιανουάριο του 1778 έφτασε στη Χαβάη. Διέπλευσε τον Ειρηνικό με κατεύθυνση 

προς το Βορρά, με σκοπό να παρακάμψει τον Βερίγγειο πορθμό και να ανακαλύψει τη λεγόμενη 

«βορειοδυτική δίοδο», εξερεύνησε τα ανατολικά παράλια της Ασίας, παρέπλευσε τις ακτές της Νότιας και 

της Δυτικής Αλάσκας και παρέκαμψε το Βερίγγειο πορθμό, αλλά, στο πλάτος 70° 41’, οι πάγοι τον 

ανάγκασαν να πλεύσει προς το Νότο. Στις 14/2/1779 σκοτώθηκε στη Χαβάη (στον κόλπο Κεαλακεκούα) 

σε μια συμπλοκή με τους ιθαγενείς.  

Ο Κoυκ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους θαλασσοπόρους όλων των εποχών, ενώ θεμελιώδης ήταν 

και η συμβολή του στη χαρτογραφία και στους τομείς της φυσικής γεωγραφίας, της 

ανθρωπογεωγραφίας και των φυσικών επιστημών. Στις τρεις αποστολές του, που διήρκησαν 11 χρόνια, 

ανακάλυψε εκατοντάδες νησιά, γνώρισε φυλές που μέχρι τότε δεν ήταν γνωστές και σχεδίασε χάρτες με 

τόση ακρίβεια που για αιώνες έμειναν ανυπέρβλητοι. Η επιστημονική του προσέγγιση οδήγησε σε 

θεραπεία του σκορβούτου και απέδειξε την αξία των χρονογράφων που χρησιμοποιούνταν για τα 

ταξίδια. Οι ακριβείς παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεών του καθόρισαν το περίγραμμα 

σημαντικού τμήματος της επιφάνειας της Γης, ιδιαίτερα του Ειρηνικού. Παράλληλα, χάρη στο τεράστιο 

υλικό των παρατηρήσεων που συνέλεξε, η βοτανική, η ζωολογία, και προπάντων η εθνογραφία, 

σημείωσαν πρωτοφανείς προόδους. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΙΔΝΕΪ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σίδνεϊ 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Με το εκπληκτικό λιμάνι του 

που βασιλεύει στον Ειρηνικό Ωκεανό, τις πανέμορφες 

παραλίες του και το ηλιόλουστο μεσογειακό του κλίμα, 

το Σίδνεϊ θεωρείται η πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας 

και μία από τις ομορφότερες του κόσμου.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΪ  

Άφιξη στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Νότιας 

Ουαλίας. Ψυχή της πόλης είναι το εκπληκτικό λιμάνι της, 

που τη χωρίζει σε δύο μέρη, το Βόρειο και το Νότιο, τα 

οποία ενώνονται με την περίφημη Γέφυρα του Λιμανιού 

και τη Σήραγγα του Λιμανιού. Το Σίδνεϊ είναι μια 

κοσμοπολίτικη, πρόσχαρη και ζωντανή πόλη, γεγονός 

το οποίο θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να 

διαπιστώσουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας 

εκεί. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  

Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα του 

Σίδνεϊ, ξεκινώντας από τον ιστορικό πυρήνα δε Ροκς. 

Είναι ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια και 

ανακαινισμένα παλιά κτίρια από πέτρα, με σοφιστικέ 

παμπ, μπουτίκ και δεκάδες γκαλερί. Θα περάσουμε από 

το εμπορικό και οικονομικό κέντρο της πόλης με τους 

ουρανοξύστες, την Τσάιναταουν καθώς και το περίφημο 

Ντάρλινγκ Χάρμπορ με τα καταστήματα, τα εστιατόρια, 

τα μουσεία κ.λπ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 

ιστορική «Mrs Macquarie's Chair» («Καρέκλα της κυρίας 

Μακουάρι»), ένας βράχος σμιλευμένος σε σχήμα 

καρέκλας από τον κυβερνήτη Λαχλάν Μακουάιρ το 1810, 

για να μπορεί να θαυμάζει η γυναίκα του τη θέα του 

λιμανιού και των διερχομένων πλοίων. Πράγματι, το 

σημείο αυτό έχει την καλύτερη θέα στο λιμάνι με τη 

γέφυρα του Σίδνεϊ και το ανεπανάληπτο κτίριο της 

Όπερας, το ορόσημο της πόλης, μια συναρπαστική 

φουτουριστική σύλληψη μ ε τ ις στέγες τ ης σ ε σ χήμα π 

ανιών π ου τ α φ ουσκώνει ο ά νεμος. Αφού βγάλουμε 

τις φωτογραφίες μας, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της 

πόλης, θα περάσουμε από τον Καθεδρικό Ναό, την 

Πινακοθήκη και θα φτάσουμε στο Κινγκ Κρος, την 

περιοχή όπου χτυπάει η καρδιά του νυχτερινού Σίδνεϊ. 

Αφήνουμε για λίγο το κέντρο της πόλης για να πάρουμε 

μια γεύση από τα πλούσια προάστιά της, τους 

γραφικούς κόλπους Νταμπλ, Ρόουζ και Γουάτσον, 

καταλήγοντας στην κοσμοπολίτικη παραλία Μπόντι.  

Κατά την επιστροφή μας θα περάσουμε από την 

πανέμορφη συνοικία Πάντινγκτον με τα υπέροχα 

αναπαλαιωμένα αποικιακά κτίρια. Στο τέλος της 

περιήγησής μας ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

Διανυκτέρευση. 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Λίμπεκ 

 

____ 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΪ - BLUE MOUNTAINS - ΣΙΔΝΕΪ  

Σήμερα το πρωί θα εξορμήσουμε στα «Μπλε βουνά» (Blue 

Mountains), που θεωρούνται από τα πιο εντυπωσιακά 

τοπία της παράκτιας Αυστραλίας. Η τοποθεσία αυτή, λίγα 

χιλιόμετρα έξω από τη μεγαλούπολη, είναι κατάφυτη, 

σκεπασμένη με δάση ευκαλύπτων, άρρηκτα δεμένη με τους 

θρύλους και τις παραδόσεις των Αβορίγινων της περιοχής. 

Οι αυτόχθονες της Αυστραλίας ζούσαν για χιλιετίες εκεί, 

όταν οι Ευρωπαίοι κατάφεραν για πρώτη φορά το 1813 να 

διασχίσουν τα ορεινά περάσματα. Η ονομασία της 

οροσειράς αποδίδεται στη μπλε απόχρωση της ομίχλης, 

που εμφανίζεται, όταν το έλαιο των ευκαλύπτων εξατμίζεται 

και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Το τοπίο χαρακτηρίζεται 

από ένα οροπέδιο που οριοθετείται από απότομες 

ορθοπλαγιές, διαδοχικά φαράγγια και βαθιές δασωμένες 

κοιλάδες. Η ασβεστολιθική σύσταση του πετρώματος 

αναδεικνύει μοναδικούς σχηματισμούς βράχων, όπως οι 

περίφημες «Τρεις Αδελφές», τρεις βραχώδεις απολήξεις που 

έχουν γίνει σύμβολο του εθνικού δρυμού, αλλά και 

ολόκληρης της Αυστραλίας. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε τα απέραντα δάση, να φωτογραφήσουμε τα 

πιο όμορφα σημεία με πανοραμική θέα, αλλά και να 

πάρουμε και μια γεύση από την πανίδα της περιοχής 

επισκεπτόμενοι ένα καταφύγιο άγριας ζωής (Featherdale 

Wildlife Park) με τα καγκουρό και τα κοάλα στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Η εκδρομή στα Blue Mountains είναι 

ταυτόσημη με την ίδια τη χώρα, τη φύση και τις παραδόσεις 

της και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στην περιήγησή 

μας στη Νέα Νότια Ουαλία. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 

προσφέρεται γεύμα στο γραφικό χωριουδάκι Λέουρα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΪ, Ενυδρείο (Δώρο η είσοδος!) 

Ημέρα ελεύθερη στο Σίδνεϊ. Από εμάς, δώρο η είσοδος στο 

υπέροχο ενυδρείο!  

Στόχος του σημερινού πρωινού είναι να γνωρίσουμε 

καλύτερα την πόλη.  

Με τον αρχηγό της εκδρομής και χρησιμοποιώντας τα μέσα 

μεταφοράς θα εξερευνήσουμε περαιτέρω το κοσμοπολίτικο 

Σίδνεϊ και θα περιπλανηθούμε στο κέντρο της ή στο 

Ντάρλινγκ Χάρμπορ.  

Το βράδυ κάντε μια βόλτα στο Κινγκ Κρος για να πάρετε μια 

γεύση της νυχτερινής ζωής της πόλης, που δικαίως 

θεωρείται από τις πιο όμορφες και με ποιότητα ζωής πόλεις 

του κόσμου. Διανυκτέρευση στο Σίδνεϊ.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΔΝΕΥ – πτήση για ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μελβούρνη, 

την πολιτιστική πρωτεύουσα της Αυστραλίας, μια 

πραγματικά υπέροχη και αριστοκρατική πόλη. Η 

Μελβούρνη είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της 

Αυστραλίας και παλιά πρωτεύουσα της χώρας (1901-1927). 

Είναι μια πόλη πολυ-πολιτισμική και το ελληνικό στοιχείο έχει 

εδώ δυναμική παρουσία. Τα πολλά πάρκα και οι 

δεντροφυτεμένοι δρόμοι, τα ιστορικά κτίρια βικτωριανής 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

εποχής και οι φιλικοί της κάτοικοι κάνουν την πόλη αυτή 

ξεχωριστή. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα δούμε τους όμορφους κήπους Fitzroy και θα 

περάσουμε από το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο, την 

κεντρική πλατεία, το διάσημο Γήπεδο Κρίκετ (Melbourne 

Cricket Ground) -ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου- και 

το εθνικό κέντρο Τένις. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την 

όμορφη συνοικία της πόλης Κάρλτον με χαρακτηριστικές 

κατοικίες και θα περάσουμε από τα προάστια Toorak και 

South Yarra με τις επαύλεις των πλουσίων και τις μοντέρνες 

μπουτίκ. Επιστρέφουμε προς το κέντρο της πόλης 

περνώντας από τη γραφική Αγορά Βικτώρια, το κέντρο 

εμπορίου, το Δικαστικό Μέγαρο και το Φουτουριστικό Κτίριο 

Μοντέρνας Τέχνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Ξενάγηση) 

Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας από 

το ξενοδοχείο μέχρι το σταθμό του ιστορικού τραμ της 

Μελβούρνης, το οποίο οι Αυστραλοί διατηρούν όπως ήταν 

πριν δεκαετίες. Το τραμ αυτό κινείται περιμετρικά στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία 

να την απολαύσουμε για άλλη μια φορά, από διαφορετική 

οπτική γωνία. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – πτήση για ΟΚΛΑΝΤ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την «πύλη» της 

Νέας Ζηλανδίας, το Οκλαντ, την παλιά πρωτεύουσα της 

Νέας Ζηλανδίας, την πόλη της ιστιοπλοΐας, με τις υπέροχες 

παραλίες, τη μαγευτική ύπαιθρο και τα δάση. Το Οκλαντ 

είναι η πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα της Νέας 

Ζηλανδίας και το πιο σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό 

της κέντρο. Μια πόλη ζωντανή και πολύχρωμη, χτισμένη σε 

μια εξαιρετικά ασυνήθιστη γεωγραφική θέση ανάμεσα σε 

δύο λιμάνια, το Γουαϊτεμάτα και το Μανουκάου. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΟΚΛΑΝΤ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  

Πρωινή ξενάγηση Θα δούμε μεταξύ άλλων τις συνοικίες με 

τα παλιά αποικιακά κτίρια του 19ου αιώνα, τις αποβάθρες 

του λιμανιού, το Μέγαρο Βικτώρια, το εμπορικό κέντρο της 

πόλης, τα υπέροχα πάρκα της, το μνημείο των Πεσόντων 

στους δύο παγκόσμιους πολέμους κ.ά. Επίσης θα έχουμε 

την ευκαιρία να δούμε πολλά είδη τροπικών ψαριών, 

συμπεριλαμβανομένων και καρχαριών, από ένα διαφανές 

υπόγειο τούνελ του ενυδρείου Kelly Tarlton’s. Τέλος, θα 

ανέβουμε στο παρατηρητήριο του Sky Tower με τον 

ταχύτατο ανελκυστήρα και θα απολαύσουμε μια υπέροχη, 

πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού της.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΟΚΛΑΝΤ - ΡΟΤΟΡΟΥΑ - ΟΚΛΑΝΤ (ΠΑΡΚΟ 

RAINBOW SPRINGS, SKYLINE, ΓΚΕΪΖΕΡ, ΧΟΡΟΙ ΜΑΟΡΙ)  

Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια 

ολοήμερη εκδρομή στη Ροτορούα, μια ηφαιστειογενή 

περιοχή με τη μεγαλύτερη θερμική δραστηριότητα στη 

χώρα. Κατά τη διάρκεια της πανέμορφης διαδρομής μας θα 

έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε ένα μεγάλο μέρος του 

Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, να επισκεφτούμε το 

Πάρκο Rainbow Springs με την πυκνή βλάστηση, τις 

λιμνούλες και τα ποταμάκια με τα κρυστάλλινα νερά και να 

γνωρίσουμε από κοντά κάποιους από τους εκπροσώπους 

της τοπικής πανίδας. Φτάνοντας στη Ροτορούα θα 

ανέβουμε με την περίφημη «Γόνδολα» στο εστιατόριο 

Skyline, όπου θα γευματίσουμε έχοντας μια πανοραμική θέα 

της πόλης και της ομώνυμης λίμνης. Ακολουθεί το 

Γουακαρεβαρέβα Θέρμαλ Ριζέρβ (Whakarewarewa 

Thermal Reserve) με τους θεαματικούς θερμοπίδακες 

(γκέιζερ), μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο γκέιζερ της 

περιοχής, το Ποχούτου («Μεγάλο Πιτσίλισμα» στη γλώσσα 

των Μαορί) καθώς και τις ιαματικές πηγές και τις λίμνες με 

τη λάσπη που βράζει. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη φυλή των 

Μαορί - των πρώτων κατοίκων της χώρας, αφού εδώ 

κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού τους. Θα 

μάθουμε για τις παραδοσιακές τους τέχνες στο Ινστιτούτο 

Καλών Τεχνών, θα απολαύσουμε διάφορους χορούς τους, 

όπως το χορό του πολέμου, και θα ακούσουμε τραγούδια 

με ιστορίες από τις παραδόσεις των προγόνων τους. 

Επιστροφή στο Οκλαντ το βράδυ. Διανυκτέρευση.  

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΟΚΛΑΝΤ - ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ  

Στη μυθολογία των Μαορί, το Νότιο Νησί είναι το μονόξυλο 

από το οποίο ο Μάουι, ένας πρόγονος με μαγικές δυνάμεις, 

«ψάρεψε» το Βόρειο Νησί. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για την «πρωτεύουσα της περιπέτειας», την 

Κουίνσταουν, την πόλη όπου γεννήθηκε το μπάντζι 

τζάμπινγκ. Έως τις αρχές του 19ου αιώνα η Κουίνσταουν 

ήταν οικισμός των ιθαγενών Μαορί, τον οποίο εγκατέλειψαν 

όταν έφτασαν οι Άγγλοι. Σήμερα είναι μια κοσμοπολίτικη 

πόλη, το ιδανικό θέρετρο για όσους αγαπούν τα 

περιπετειώδη σπορ, η Μέκκα των σκιέρ του νότιου 

ημισφαιρίου. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη και τη γύρω 

περιοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 

άλλων την πανέμορφη Λίμνη Hayes, το ιδιαίτερα γραφικό 

ιστορικό χωριό Arrowtown, η ανάπτυξη του οποίου 

αναγάγεται στην εποχή του «πυρετού του χρυσού», τη 

γέφυρα Edith Cavell στο στενό φαράγγι του ποταμού 

Shotover κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΦΙΟΡΝΤΛΑΝΤ/ΣΤΕΝΑ ΜΙΛΦΟΡΝΤ - ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ  

Ξεκινάμε σήμερα το πρωί για μία εκπληκτική διαδρομή προς 

το Εθνικό Πάρκο Φιόρντλαντ. Οι 14 ακανόνιστες, οδοντωτές 

εγκοπές στις ακτές χάρισαν στην περιοχή το όνομά της. Το 

1990, όταν το Φιόρντλαντ και μερικά άλλα γειτονικά φυσικά 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καταφύγια χαρακτηρίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη 

μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η περιοχή ονομάστηκε 

Τε Γουαχιπουναμού, δηλαδή «Ο τόπος του Νεφρίτη». 

Φτάνοντας στα Στενά Μίλφορντ θα επιβιβαστούμε σε 

πλοιάριο για να απολαύσουμε τις δαντελωτές ακτές, τους 

ορμίσκους και τα αμέτρητα νησιά. Την τοποθεσία αυτή ο 

Κίπλινγκ την είχε χαρακτηρίσει ως το όγδοο θαύμα της Γης. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα φιόρδ του κόσμου 

μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων και πλάτους 3 μέτρων που 

περιβάλλεται από πανύψηλους κάθετους γκρεμούς, απ’ 

όπου γιγαντιαίοι καταρράκτες χύνονται κατευθείαν στη 

θάλασσα. Μετά τη μοναδική αυτή εμπειρία, θα 

αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας στην Κουίνσταουν. 

Διανυκτέρευση.  

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ - ΜΑΟΥΝΤ ΚΟΥΚ - ΤΟΥΪΖΕΛ  

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο του όρους Κουκ 

με τις χιονοσκεπείς κορυφές. Περνώντας από το Φαράγγι 

Kawarau και την όμορφη Λίμνη Dunstan, θα δούμε τις 

μικρές πόλεις Omarama και Twizel, ενώ η διαδρομή μας 

κατά μήκος της όχθης της Λίμνης Pukaki θα μας οδηγήσει 

στον τελικό μας προορισμό. Το όρος Κουκ πήρε το όνομά 

του από τον Βρετανό εξερευνητή Τζέιμς Κουκ. Από τις 

κορυφές του, ύψους 3.764 μ., ξεκινούν πέντε παγετώνες 

που ρέουν σαν ποτάμια πάγου και καταλήγουν στις 

πεδιάδες. Στη γλώσσα των Μαορί το βουνό αποκαλείται 

«Aoraki ο Arangi», δηλαδή «Αυτός που τρυπά τα 

σύννεφα». Θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε για 

λίγο μέσα στο Εθνικό Πάρκο πριν αναχωρήσουμε για το 

ξενοδοχείο μας στο Τουίζελ. Άφιξη και τακτοποίηση στα 

δωμάτια μας. Διανυκτέρευση.  

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΪΖΕΛ - ΚΡΑΪΣΤ ΤΣΕΡΤΣ  

Πρωινή αναχώρηση για μια διαδρομή προς τη Λίμνη 

Τεκάπο και τις πεδιάδες Καντέρμπερι, με προορισμό την 

Κράιστ Τσερτς, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Νέας 

Ζηλανδίας, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Νότιου 

Νησιού. Η «πόλη των κήπων» ιδρύθηκε το 1850 από μια 

ομάδα αποίκων και της έδωσαν το όνομα ενός Κολεγίου 

στην Οξφόρδη. Ως προς την προέλευση και την 

ατμόσφαιρα είναι η «αγγλικότερη» από όλες τις 

νεοζηλανδικές πόλεις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΪΣΤ ΤΣΕΡΤΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

Κατά τη διάρκειας της σημερινής μας ξενάγησης στην 

πόλη θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήμιο του 

Καντέρμπερρυ, το «Κέντρο της Ανταρκτικής», τα ωραία 

πάρκα και τον ελικοειδή ποταμό Έιβον. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.  

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα 

- Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Λάρνακα περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο  Λάρνακα  - Αθήνα -  Λάρνακα και 

τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29/02 

€ 4.890 

€ 5.070 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

€ 6.070 
με τους φόρους και το 

αεροπορικό Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1200 € Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

 

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

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 η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και  

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

του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσους σταθμούς. 

 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός της 1ης ημέρας στο 

Σίδνεϊ, καθώς η πτήση φτάνει το βράδυ.  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός/συνοδός. 

 Τοπικός οδηγός/ξεναγός. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, εκδρομές, 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 

εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων €930 

 Βίζα Νέας Ζηλανδίας: €30 

 

 



 

 
 

 
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/


 

 
 

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! 


