
 

  

Mε την περίφημη Διαδρομή των Κήπων (Garden Route) 

Καταρράκτες Βικτώρια, Ζιμπάμπουε, Σουαζιλάνδη, Ζούλουλαντ 

 

Δώρο: Χερσαίο και εν πλω σαφάρι στο πάρκο Τσόμπε (Μποτσουάνα) 

 Αναχωρήσεις 2021 : 13.03, 24.04, 20.05, 30.06, 24.07, 14.08, 28.08, 18.09    

                                                                                                                                     16 ημέρες                                                                 

Πλήρης Νότια Αφρική 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ένα πλούσιο ταξίδι με μεγάλο 

αριθμό τοπικών εκδρομών, που 

συνήθως είναι προαιρετικές 

 3 διανυκτερεύσεις σε μία από τις 

ωραιότερες πόλεις του κόσμου, το 

Κέιπ Τάουν  

 Επίσκεψη και διαμονή στο 

ανεξάρτητο Βασίλειο της 

Σουαζιλάνδης, καθώς και στην 

Επαρχία Ζούλουλαντ 

 Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο 

Κρούγκερ, το μεγαλύτερο και το πιο 

σημαντικό πάρκο της αφρικανικής 

ηπείρου  

 Περιλαμβάνει την πανέμορφη οδική 

Διαδρομή των Κήπων (Garden 

Route) με ενδιάμεσες 

διανυκτερεύσεις 

 Επισκέψεις στον Εθνικό Δρυμό 

Τσιτσικάμα, στη χαριτωμένη 

ολλανδική πόλη Σβέλλενταμ, στο 

παραθαλάσσιο θέρετρο 

Χερμάνους, στο Σοβέτο, στο 

πολιτιστικό χωριό Ματσάμο, στο 

Νησί Ντούικερ με τις φώκιες, στο 

Μπούλντερ με τους πιγκουίνους , 

στο Μουσείο Απαρτχάϊντ. 

Το πληρέστερο ταξίδι στα άδυτα της 

νοτιότερης χώρας της Αφρικής και στις 

γειτονικές της χώρες. Οι φυσικές της 

ομορφιές, το Ακρωτήριο της Καλής 

Ελπίδας, η πανίδα των εθνικών πάρκων, τα 

χρυσωρυχεία, τα υπολείμματα της πρώτης 

ολλανδικής αποίκισης και οι σύγχρονες 

πόλεις είναι τα κύρια σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος στη Νότια Αφρική. Οι 

Καταρράκτες Βικτώρια, «ο καπνός που 

βρυχάται», όπως ονόμαζαν οι ιθαγενείς τον 

υδάτινο αυτό γίγαντα, συμπληρώνουν με 

αξιοθαύμαστο τρόπο το μοναδικό αυτό 

οδοιπορικό στις εσχατιές της ηπείρου.  

Ζήστε στιγμές ανεπανάληπτες στην 

αφρικανική γη με την εγγύηση του Versus 

Travel! 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα πλήρες οδοιπορικό στη νοτιότερη χώρα της 

αφρικανικής ηπείρου με εκατοντάδες ευχαριστημένους 

ταξιδιώτες που το ξεχωρίζουν 11 χρόνια τώρα για την 

ποιότητα και την πληρότητα του. Περιλαμβάνει μέσα στην 

τιμή μεγάλο αριθμό τοπικών εκδρομών, που συνήθως 

δίνονται προαιρετικά ή και καθόλου.  

Το πρόγραμμά μας ξεχωρίζει εκτός των άλλων και 

στα παρακάτω σημεία: 

 Τρεις (3) ολόκληρες διανυκτερεύσεις σε μία από τις 

ωραιότερες πόλεις του κόσμου, το Κέιπ Τάουν, 

παρά το ακριβό κόστος διαμονής.  

Προσοχή: Εκτός από τις 3 διανυκτερεύσεις στο 

Κέιπ Τάουν να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής των κήπων διαμένουμε στη Νάιζνα κ το 

Μοσελ Μπέι  και όχι σε άλλες πόλεις στην 

ενδοχώρα όπως άλλα προγράμματα  

 Η πολύχρονη εμπειρία στο ταξίδι αυτό έχει 

διαμορφώσει την ιδανική κατανομή 

διανυκτερεύσεων χωρίς να τις σπαταλάμε σε χωριά 

χαμηλού κόστους. Αντ’ αυτού βλέπετε ότι 

προσθέτουμε μια διανυκτέρευση  υψηλού κόστους 

στο Κέιπ Τάουν που είναι απαραίτητη, για να το 

απολαύσουμε συνολικά τρείς και μια στην 

Σουαζιλάνδη. Βλέπετε είναι Versus  και δε χωράνε 

εκπτώσεις. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στη Νότια Αφρική.  

 Επίσκεψη των Καταρρακτών Βικτώρια στη 

Ζιμπάμπουε. 

 Δώρο: Ολοήμερη εκδρομή στο πάρκο Τσόμπε 

στην Μποτσουάνα όπου κάνουμε χερσαίο αλλά 

και πλωτό σαφάρι! 

 Περιλαμβάνει την πανέμορφη οδική Διαδρομή των 

Κήπων (Garden Route) με ενδιάμεσες 

διανυκτερεύσεις. 

 Επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό Maτσάμο.  

 Επίσκεψη και διαμονή στο ανεξάρτητο βασίλειο της 

Σουαζιλάνδης, στην ενδοχώρα της Νότιας 

Αφρικής.   

 Επίσκεψη και διαμονή στην Επαρχία Ζούλουλαντ. 

 Επίσκεψη και σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, 

το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό πάρκο της 

ηπείρου. Θα ήταν παράλειψη να μην υπάρχει το 

πάρκο αυτό σε πρόγραμμα Ν. Αφρικής. 

 Επίσκεψη στο σπάνιο Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα. 

 Επίσκεψη στο Σοβέτο. 

 Επίσκεψη στο Μπούλντερ, όπου θα δούμε την 

αποικία των πιγκουίνων της άμμου. 

 Επίσκεψη στο μουσείο Απαρχάιντ  

 Επίσκεψη στο Σβέλλενταμ, μία χαριτωμένη ιστορική 

ολλανδική πόλη, καθώς και στο Χερμάνους ένα 

από τα διασημότερα παραθαλάσσια θέρετρα της 

χώρας. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο 

στα ελληνικά Versus Travel.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πληρέστερο ταξίδι σε χώρες της Νότιας Αφρικής που προτάθηκε ποτέ. Ένα δοκιμασμένο, 

καλοδουλεμένο ταξίδι του Versus, που απέσπασε διθυράμβους. Με ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό 

από το Γιοχάνεσμπουργκ στο Ντέρμπαν μέσα από το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, τη Σουαζιλάνδη και 

τη Ζούλουλαντ καλύπτει απλόχερα τις σημαντικότερες ομορφιές της, συνδυάζοντας πολιτιστικά, 

ιστορικά, λαογραφικά και φυσιολατρικά στοιχεία. Γνωστό για τα πλήρη προγράμματά του, το 

Versus Travel δεν παραλείπει την επίσκεψη των Καταρρακτών. Η προσθήκη της Διαδρομής των 

Κήπων, μίας από τις ομορφότερες διαδρομές στον πλανήτη, προσφέρει έναν αξέχαστο επίλογο σε 

ένα συναρπαστικό οδοιπορικό. 

Ζήστε στιγμές ανεπανάληπτες στην αφρικανική γη με την εγγύηση του Versus Travel!+ 

 

 

 Θαυμάστε τον «καπνό που βρυχάται», τους περίφημους Καταρράκτες Βικτώρια, ένα από τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της Αφρικής. 

 Γνωρίστε τα ήθη και τα έθιμα μιας εκ των φυλών της Νότιας Αφρικής στο πολιτιστικό χωριό 

Ματσάμο. 

 Ζήστε ανεπανάληπτες εμπειρίες με το σαφάρι μας στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, ένα από τα 

μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκα της Αφρικής. 

 Ανακαλύψτε τη Σουαζιλάνδη, ένα ανεξάρτητο μικρό βασίλειο, στην ενδοχώρα της Νότιας 

Αφρικής, και την Επαρχία Ζούλουλαντ. 

 Κάντε σαφάρι (χερσαίο και εν πλω) στο μοναδικό πάρκο Τσόμπε στην Μποτσουάνα. 

 Απολαύστε την περίφημη «Διαδρομή των Κήπων», μία από τις ομορφότερες διαδρομές του 

κόσμου με συνεχείς εναλλαγές τοπίων. 

 Περπατήστε στα μονοπάτια και στις κρεμαστές γέφυρες του απαράμιλλης ομορφιάς 

Εθνικού Δρυμού Τσιτσικάμα. 

 Εξερευνήστε μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το κοσμοπολίτικο Κέιπ Τάουν. 

 Αγναντέψτε το αγκάλιασμα του Ατλαντικού με τον Ινδικό Ωκεανό στο περίφημο Ακρωτήριο 

της Καλής Ελπίδας. 
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Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 210 14.08.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 761 15.08.2021 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ – 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
04:05 10:15 

ΕΚ 771 28.08.2021 ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:20 05:45 

ΕΚ 209 29.08.2021 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καταρράκτες Βικτώρια, «Ο καπνός που 

βροντά»! 

Βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Ζάμπια και 

Ζιμπάμπουε και έχουν δύο ονομασίες. Η πρώτη, η 

αποικιοκρατική, δόθηκε προς τιμήν της βρετανής 

βασίλισσας… από τον βρετανό εξερευνητή που 

τους ανακάλυψε, τον ο Ντέιβιντ Λίβινγκστον, το 

1855. Η δεύτερη, δηλαδή «Ο καπνός που βροντά», 

είναι η τοπική ονομασία των ιθαγενών φυλών και 

μάλλον περιγράφει άρτια την εικόνα και τον ήχο 

αυτού του φυσικού θαύματος.  

Οι Καταρράκτες Βικτώρια δημιουργούνται από τον 

ποταμό Ζαμβέζη και είναι οι μεγαλύτεροι της Γης 

(1908 μέτρα μήκος). Έχουν μέγιστο ύψος 108 μέτρα 

και όγκο νερού κατά μέσο όρο 1088 κυβικά μέτρα 

ανά δευτερόλεπτο. Το χάσμα στο οποίο πέφτουν 

ονομάζεται Πρώτο Φαράγγι. Ακολουθούν άλλα 

επτά με μέγιστο ύψος 120 μέτρα. Πριν από το 

Πρώτο Φαράγγι στον Ζαμβέζη σχηματίζονται δύο 

νησιά, εμφανή ακόμα και με πλήρη πλημμύρα: το 

Μποαρούκα στη δυτική όχθη και το Λίβινγκστον 

στη μέση. Τα κύρια ρεύματα του καταρράκτη είναι 

τέσσερα και ονομάζονται: «Καταρράκτες του 

Διαβόλου» ή «Νερό που Πηδά», «Κύριοι 

Καταρράκτες», «Καταρράκτες του Ουράνιου Τόξου» 

και «Ανατολικός Καταρράκτης». Το ύψος του 

σύννεφου που σηκώνεται από την πτώση των 

νερών ανέρχεται στα 400 μέτρα και είναι ορατό από 

απόσταση 50 χιλιομέτρων. 

Στην περιοχή γύρω από τους καταρράκτες, έχουν 

ανακαλυφθεί ευρήματα από την προϊστορική 

εποχή, που φτάνουν μέχρι και τον Χόμο Χάμπιλις. 

Γύρω στο 1900, η αποικιοκρατική Βρετανική Εταιρεία 

Νοτίου Αφρικής αγόρασε μεταλλευτικά δικαιώματα 

στην περιοχή και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί οι 

πρώτοι Ευρωπαίοι. Το 1905 κατασκευάστηκε η 

γέφυρα στο Δεύτερο Φαράγγι οπότε οι 

καταρράκτες απέκτησαν φήμη ως αξιοθέατο και η 

πόλη Βικτώρια έγινε σύντομα τουριστικό κέντρο. Η 

κίνηση κόπασε για περίπου 20 χρόνια μεταξύ 1960-

80 εξαιτίας του πολέμου για την ανεξαρτησία της 

Ζιμπάμπουε και μετά επανήλθε δριμύτερη. Το 1989 

οι Καταρράκτες Βικτώρια καταχωρίσθηκαν ως 

μνημείο της UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η μαύρη σελίδα του Απαρτχάιντ 

Κέιπ Τάουν, ένα ταξίδι φετίχ! 

Σύμφωνα με τους New York Times είναι ο Νο 1 ταξιδιωτικός 

προορισμός παγκοσμίως τον οποίο πρέπει να επισκεφθείς. Και 

όχι άδικα. Το Κέιπ Τάουν είναι μια πανέμορφη πόλη, χτισμένη 

πάνω στη θάλασσα, με εντυπωσιακή φύση και με πολύ 

ενδιαφέρουσα ιστορία. Επίσης φημίζεται για την καταπληκτική 

κουζίνα της (ψάρια, ψητά κρεατικά, λαχταριστά φρούτα και 

λαχανικά), για το κρασί της (οι αμπελώνες στη γύρω περιοχή 

είναι περίφημοι και οι τιμές πολύ λογικές) και για τη διασκέδαση 

πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο κόσμος είναι κεφάτος και πολύ 

ευχάριστος, ίσως σ’ αυτό βοηθάει και το εξαιρετικό κλίμα.  

Ας πούμε όμως λίγα λόγια για το μοναδικό αυτό ακρωτήρι της 

Νοτιονατολικής Αφρικής. Κατ’ αρχάς είναι η πρώτη πόλη που 

καταλήφθηκε από αποίκους κάτω από τη Σαχάρα. Ιδρύθηκε από 

τους Ολλανδούς το 1652 ως σταθμός ανεφοδιασμού για τα 

πλοία τους που μετέβαιναν στην Ανατολική Αφρική, τις Ινδίες και 

την Άπω Ανατολή. Ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι 

του εκεί, ο ολλανδός Γιαν βαν Ρίμπεκ, ήταν υπάλληλος της 

Εταιρείας των Ηνωμένων Ανατολικών Ινδιών και με την ίδρυση 

της πόλης έγινε και ο κυβερνήτης της. Η ανέγερση των πρώτων 

κτιρίων (πολλά από τα οποία υπάρχουν ακόμη) υπήρξε 

δύσκολη υπόθεση, διότι δεν υπήρχαν εργατικά χέρια. Η περιοχή 

ήταν ακατοίκητη. Έτσι μεταφέρθηκαν σκλάβοι από την 

Ινδονησία και τη Μαδαγασκάρη. Αρχικώς η πόλη προοριζόταν 

να λειτουργήσει ως ένα απλό λιμάνι. Ωστόσο λόγω της 

τοποθεσίας, του ευχάριστου κλίματος και της εύφορης φύσης 

αναπτύχθηκε και έγινε η μεγαλύτερη στη Νότια Αφρική μέχρι τη 

δημιουργία του Γιοχάνεσμπουργκ και του Ντέρμπαν. 

Το Κέιπ Τάουν πέρα από την εκπληκτική χλωρίδα και πανίδα 

φημίζεται και για δύο μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά: το 

Τραπεζοειδές Όρος που δεσπόζει πάνω από την πόλη 

(ανεβαίνεις με τελεφερίκ), και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, 

περί τα 30 χιλιόμετρα νότια. Εξαιτίας και αυτών των 

χαρακτηριστικών έγινε τελικά ο δημοφιλέστερος τουριστικός 

προορισμός στη Νότια Αφρική. 

Κατά τα άλλα η πόλη διαθέτει πολλούς σημαντικούς ιστορικούς 

χώρους και μουσεία που σχετίζονται τόσο με την Αφρική όσο και 

με την αποικιοκρατία. Κομβικό σημείο είναι το λιμάνι, αλλά και το 

εξαιρετικό ενυδρείο «Των Δύο Ωκεανών» (Ατλαντικός, Ινδικός). 

Επίσης έχει απίθανες, ατελείωτες παραλίες, ειδικά από την 

πλευρά του Ατλαντικού. Σε ειδικές θαλάσσιες εκδρομές μπορεί 

κανείς να δει φώκιες, πιγκουίνους, φάλαινες, δελφίνια και 

καρχαρίες. Εννοείται ότι «παίζει» και το σαφάρι στα τεράστια 

πάρκα όπου προστατεύονται τα άγρια ζώα. Όταν λέμε σαφάρι 

δεν εννοούμε κυνήγι φυσικά… Εννοούμε βόλτα για να δεις από 

ασφαλή απόσταση την αληθινή άγρια ζωή.  

Όμως η αγριότητα δεν είναι τελικά μονοπώλιο της φύσης. Το Νο 

1 σύμβολο της μαύρης ιστορίας του απαρτχάιντ στη Νότια 

Αφρική βρίσκεται στο Κέιπ Τάουν μπροστά στα μάτια μας: η 

φυλακή του Νέλσον Μαντέλα, σήμερα είναι μουσείο. Και πριν 

γίνει φυλακή ήταν το κτίσμα όπου πραγματοποιούνταν το 

σκλαβοπάζαρο…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 «Απαρτχάιντ» σημαίνει διαχωρισμός. Είναι όρος που προέρχεται από τη γλώσσα αφρικάανς την οποία μιλάνε οι 

Αφρικάνερς ή Μπόερς δηλαδή οι πρώτοι λευκοί άποικοι της Νοτίου Αφρικής που έφτασαν εκεί τον 17ο αιώνα. 

Αυτοί ήταν κυρίως Ολλανδοί, Γερμανοί και Γάλλοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και 

θεωρούσαν εαυτούς ανώτερη φυλή από τους μαύρους γηγενείς. Ωστόσο οι Μπόερς αντιτάχθηκαν και 

πολέμησαν τους Βρετανούς τον 

19ο αιώνα όταν εκείνοι 

δημιούργησαν το κράτος της 

Νοτίου Αφρικής. Άρα 

καταλαβαίνουμε ότι η έννοια του 

διαχωρισμού (απαρτχάιντ) 

ουσιαστικά υπήρχε ήδη με το που 

πάτησαν λευκοί το πόδι τους στη 

μαύρη ήπειρο…  

Ως επίσημη πάντως κρατική 

πολιτική εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά το 1948 και καταργήθηκε το 

1991. Όσο ίσχυσε καθόριζε και 

επέβαλλε τη διάκριση των ανθρώπινων ομάδων (λευκών, κούληδων δηλαδή Ασιατών, μιγάδων και Μπαντού 

δηλαδή μαύρων) μέσα σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Ο σκοπός του ήταν βασικά να σταματήσουν οι 

γάμοι μεταξύ λευκών και μη λευκών, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της χώρας ήταν μιγάδες.  

Οι νόμοι του απαρτχάιντ ήταν στυγνοί και άδικοι. Προκάλεσαν για χρόνια αντιδράσεις και εξεγέρσεις κάποιες από 

τις οποίες βαφτίστηκαν «κομμουνιστικές» από τη συντηρητική εξουσία προκειμένου να πληγεί το Δημοκρατικό 

Κόμμα της αντιπολίτευσης… Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς: 

- Νόμος απαγόρευσης των μεικτών γάμων (1949) 

- Νόμος ανηθικότητας (1950), που τιμωρούσε τη σεξουαλική επαφή μεταξύ λευκών και μη-λευκών 

- Νόμος κατηγοριοποίησης του πληθυσμού ανάλογα με τη φυλή (1950) 

- Νόμος καταστολής του κομμουνισμού (1950), που επέτρεπε στην κυβέρνηση να απαγορεύσει την 

ύπαρξη κομμουνιστικού πολιτικού κόμματος 

- Νόμος ξεχωριστών κατοικιών (1950), που καθόριζε τις αστικές ζώνες κατοίκησης στις πόλεις 

- Νόμοι του «Πάσου» (1952), οι οποίοι υποχρέωναν τους μαύρους άνω των 16 ετών να έχουν πάντοτε μαζί 

τους ένα έγγραφο σαν πάσο/διαβατήριο, που όριζε αν είχαν κυβερνητική άδεια να βρίσκονται σε 

συγκεκριμένες συνοικίες 

- Νόμος για ξεχωριστή χρήση των δημοσίων χώρων (1953), π.χ. δημόσιες τουαλέτες, πλατείες, σιντριβάνια 

κτλ. 

- Νόμος για την εκπαίδευση Μπαντού (1953), που αφορούσε το σχολικό πρόγραμμα των μαύρων 

- Απαγόρευση των απεργιών και της παθητικής αντίστασης στους μαύρους εργάτες (1953) 

- Νόμος μετεγκατάστασης γηγενών πληθυσμών (1954), που επέτρεπε την εκδίωξη μαύρων που ζούσαν σε 

περιοχές οι οποίες είχαν παραχωρηθεί στους λευκούς 

- Νόμος περί Εργασίας και Ορυχείων (1956), που επισημοποιούσε τις φυλετικές διακρίσεις στον χώρο 

εργασίας 

- Νόμος προώθησης αυτόνομων μαύρων κυβερνήσεων. Με αυτόν τον νόμο κατά δημιουργήθηκαν 

μπαντουστάν υπό διοίκηση μη-λευκών. Τα μπαντουστάν ήταν εθνικά κρατίδια που αφορούσαν το 13% 

του συνολικού εδάφους της χώρας. Επρόκειτο για μικρές νησίδες γης απομονωμένες, άγονες και 

υποβαθμισμένες βιομηχανικά, που λειτουργούσαν ως γκέτο και στις οποίες στοιβάζονταν υποχρεωτικά 

όλοι οι μη λευκοί…  

- Νόμος περί ιθαγένειας των μαύρων, που τους αφαιρούσε τη νοτιοαφρικανική ιθαγένεια εφόσον ζούσαν 

στα μπαντουστάν 

- Διάταγμα περί αφρικάανς (1974), το οποίο υποχρέωνε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

διδάσκουν στη γλώσσα αφρικάανς τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, την ιστορία και τη 

γεωγραφία 

- Νόμος απαγόρευσης της επαγγελματικής κατάρτισης των μαύρων (1976) 



 

 
 

Εννοείται πως όποιος μη λευκός αντιδρούσε στα παραπάνω φυλακιζόταν ή εκτελούνταν. Ο Νέλσον Μαντέλα, 

κατοπινός πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής (1994-1999), φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το 

καθεστώς των λευκών λόγω της αντιστασιακής δράσης του κατά του απαρτχάιντ. 

Οι λευκοί που έπαιρναν το μέρος των μαύρων συνήθως ελάμβαναν υποχρεωτική διάγνωση ανισόρροπου και 

κλείνονταν στα τρελοκομεία. Κάτι τέτοιο συνέβη στον έλληνα από τη Μοζαμβίκη Δημήτρη Τσαφέντα, ο οποίος το 

1966 δολοφόνησε μέσα στη Βουλή τον αρχιτέκτονα του απαρτχάιντ, εθνικιστή πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής Χένρικ 

Φέρβερντ. Ο Φέρβερντ, ήταν ο πρώτος αφρικανός πρωθυπουργός που δεν καταγόταν από Μπόερς. Ο 

Τσαφέντας πέθανε απομονωμένος μέσα σε ψυχιατρική κλινική-φυλακή από πνευμονία το 1999. 

Παρόλα αυτά, μετά τη συμβολική αυτή πράξη του Τσαφέντα που έλαβε διεθνείς διαστάσεις και έθεσε παγκοσμίως 

το θέμα του φυλετικού διαχωρισμού, στη Νότια Αφρική άρχισαν σταδιακά να γίνονται κάποιες διορθωτικές 

μεταρρυθμίσεις. Το 1989, την εξουσία ανέλαβε ο Φρεντερίκ ντε Κλερκ, ο τελευταίος λευκός πρόεδρος της χώρας ο 

οποίος απελευθέρωσε τον Νέλσον Μαντέλα το 1990 και με τον οποίο μοιράστηκε το 1993 το Νομπέλ Ειρήνης «για 

τη συνεισφορά τους στον ειρηνικό τερματισμό του απαρτχάιντ και για τη θεμελίωση μιας νέας δημοκρατικής 

Νότιας Αφρικής». Τελικά η πλειονότητα των νόμων του απαρτχάιντ καταργήθηκαν μεταξύ 1989 και 1991, ωστόσο 

ακόμα διακρίνονται κατάλοιπα, τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία της χώρας. Σήμερα ο όρος απαρτχάιντ 

χρησιμοποιείται πλέον για να υποδηλώσει κάθε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού σε οποιοδήποτε σημείο του 

κόσμου. 

 

Δημήτρης Τσαφέντας, ο Έλληνας που νίκησε το 

απαρτχάιντ 

«Κάθε μέρα βλέπεις κάποιον που ξέρεις ότι διαπράττει ένα σοβαρό έγκλημα, 

το οποίο πλήττει εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς να τον 

δικάσεις ούτε να τον καταγγείλεις στην Αστυνομία επειδή αυτός είναι ο ίδιος 

ο νόμος της χώρας. Θα παραμείνεις σιωπηλός και θα τον αφήσεις να 

διαπράττει το έγκλημά του ή θα κάνεις κάτι για να τον σταματήσεις;». Αυτά είπε ο Δημήτρης Τσαφέντας όταν 

συνελήφθη για τη δολοφονία του αρχιτέκτονα του απαρτχάιντ, πρωθυπουργού της Νοτίου Αφρικής Χέντρικ 

Φέρβερντ, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1966.  

Λίγο νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο Φέρβερντ, ο πρώτος μη Μπόερ πρωθυπουργός, είχε ανέβει στο βήμα της 

Βουλής. Ο Τσαφέντας, ως κλητήρας του κτιρίου (προσλήφθηκε λίγους μήνες νωρίτερα, μάλλον γι αυτόν τον 

σκοπό), πήγε να του αφήσει ένα ποτήρι νερό. Μόλις άφησε το ποτήρι πάνω στο βήμα, έβγαλε από την κάλτσα 

του ένα μαχαίρι και δολοφόνησε με τέσσερα χτυπήματα τον πρωθυπουργό. Αρχικό σχέδιο ήταν να τον 

πυροβολήσει με περίστροφο και μετά να διαφύγει. Ωστόσο δεν κατάφερε να βάλει το περίστροφο μέσα στο κτίριο 

κι έτσι ακολούθησε το δεύτερο πλάνο που ήταν τον μαχαιρώσει και να παραδοθεί.  

Ο Δημήτρης Τσαφέντας γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1918 στη Μοζαμβίκη. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης 

Τσαφέντας ή Τσαφεντάκης από τα Χανιά της Κρήτης και μητέρα του ήταν η Αμέλια Γουίλιαμς, μιγάδα από την 

Μοζαμβίκη. Από τα δεκάξι του άρχισε να δουλεύει όπου έβρισκε για τα προς το ζην. Τη δεκαετία του 1930 έγινε 

μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Νοτίου Αφρικής. Περίπου τότε μπάρκαρε σε υπερωκεάνια αλλά άρχισε να 

εμφανίζει ψυχωτικά επεισόδια, με αποτέλεσμα, για σύντομα χρονικά διαστήματα, να νοσηλεύεται σε διάφορες 

χώρες. Μεταξύ άλλων έμεινε για έξι μήνες στη Νήσο Έλις στη Νέα Υόρκη όπου του διαγνώστηκε σχιζοφρένεια. 

Όταν εν συνεχεία εγκαταστάθηκε και πάλι στη Νότια Αφρική μιλούσε ήδη οκτώ γλώσσες οπότε εργάστηκε ως 

μεταφραστής. 

Σύμφωνα με τους φυλετικούς νόμους του Απαρτχάιντ, ο Τσαφέντας ήταν λευκός. Όμως επειδή είχε σκούρο δέρμα 

αντιμετώπιζε συνεχώς ρατσιστικά σχόλια και κοροϊδίες. Ως λευκός απαγορευόταν να παντρευτεί γυναίκα μη λευκή, 

έτσι κάποια στιγμή ο Τσαφέντας ζήτησε να καταχωρηθεί ως «έγχρωμος», προκειμένου να παντρευτεί τη μιγάδα 

φίλη του, ωστόσο η αίτησή του απορρίφθηκε. Το γεγονός αυτό μάλλον τον κλόνισε ιδιαίτερα και σε συνδυασμό με 

την άθλια κατάσταση που έβλεπε γύρω του στη χώρα λόγω του απαρτχάιντ άρχισε να σκέφτεται πώς θα 

μπορούσε να αναλάβει μία κάποια δράση… με τη γνωστή τελικά κατάληξη της 6ης Σεπτεμβρίου 1966. 



 

 
 

Αμέσως μετά τη σύλληψή του εκείνη την ημέρα, άρχισαν οι ανακρίσεις. «Ήθελα να δω μία κυβέρνηση που να 

εκπροσωπεί όλο τον λαό της Νότιας Αφρικής. Η Εθνικιστική Κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό και ήθελα να δω μια 

αλλαγή. Δεν σκέφτηκα τις συνέπειες για μένα, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ήμουν τόσο αηδιασμένος από τη 

ρατσιστική πολιτική που απλώς αποφάσισα να δολοφονήσω τον πρωθυπουργό» δήλωσε στους ανακριτές. 

Φυσικά δεν έλειψαν και τα βασανιστήρια. Καθημερινά ηλεκτροσόκ. Απομόνωση χωρίς κρεβάτι και ρούχα, 

ξαπλωμένος στο τσιμέντο και με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες. Ξύλο και κλωτσιές. Πλαστική σακούλα στο κεφάλι 

και ταυτόχρονη ρήψη νερού για να δημιουργείται το αίσθημα της ασφυξίας. Μετά την πρώτη εβδομάδα 

εφαρμόστηκε και η εικονική κρεμάλα. Με κλειστά μάτια και χειροπέδες τον έβαζαν να πατήσει σε μια καρέκλα, του 

περνούσαν μια θηλιά και έσπρωχναν την καρέκλα. Ο Τσαφέντας έμενε για λίγο κρεμασμένος αλλά προτού 

εκπνεύσει έκοβαν τη θηλιά και έπεφτε στο πάτωμα… Δεν άλλαξε όμως ποτέ την αρχική ομολογία του.  

Στο δικαστήριο αστυνομικοί κατέθεσαν πως κατά την ανάκριση είχε αναφέρει ότι μέσα στη κοιλιά του είχε ένα 

σκουλήκι που του μιλούσε... Με βάση αυτή τη μαρτυρία, ο δικαστής αποφάνθηκε πως ο Τσαφέντας ήταν 

σχιζοφρενής και θεωρήθηκε αθώος για το έγκλημα της δολοφονίας. Φυλακίστηκε με έναν νόμο που επέτρεπε 

μόνο στον πρόεδρο της χώρας να διατάξει την απελευθέρωσή του, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Έτσι πέρασε το 

υπόλοιπο της ζωής του έγκλειστος παρόλο που δεν είχε καταδικαστεί ως εγκληματίας. Το κελί του βρισκόταν 

ακριβώς δίπλα από ένα δωμάτιο ομαδικών εκτελέσεων δι’απαγχονισμού. Οι κραυγές και ο ήχος της κρεμάλας 

κλόνισαν τα νεύρα του, με αποτέλεσμα να μπαινοβγαίνει διαρκώς στα ψυχιατρεία των φυλακών. 

Ο ίδιος δεν μετάνιωσε ποτέ για την πράξη του. Το 1994 φέρεται να είπε σε δύο έλληνες ιερείς που τον 

επισκέφθηκαν: «ένοχος είσαι όχι μόνο όταν διαπράττεις ένα έγκλημα, αλλά και όταν δεν κάνεις τίποτα για να το 

εμποδίσεις εφόσον σου δίνεται η ευκαιρία».  

Πέθανε στην ψυχιατρική κλινική-φυλακή Στέρκφονταϊν στις 7 Οκτωβρίου 1999 από πνευμονία. Κηδεύτηκε παρουσία 

ελάχιστων δημοσιογράφων και 4 Ελλήνων. Ακόμα και οι συγγενείς του όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσαν τρελό. 

Ωστόσο, μετά τη δολοφονία που διέπραξε, είχαν αρχίσει σταδιακά να γίνονται θετικές μεταρρυθμίσεις στους 

νόμους του απαρτχάιντ, μέχρι που το 1991 η ρατσιστική νομοθεσία καταργήθηκε οριστικά. Το 1994 ο Νέλσον 

Μαντέλα έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 

Γιοχάνεσμπουργκ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Γιοχάνεσμπουργκ, την 

«Πόλη του Χρυσού» της Νότιας Αφρικής.  

2η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ (Σοβέτο, Μουσείο 

Απαρτχάιντ)  

Άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, μια υπερσύγχρονη 

και δυναμική πόλη, στην οποία δεσπόζουν οι 

ουρανοξύστες - ένα Μανχάταν στην καρδιά της 

Αφρικής. Σύντομη περιήγηση στην πόλη, όπου θα 

γνωρίσουμε την οικονομική, βιομηχανική και 

εμπορική πρωτεύουσα της χώρας. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε το περίφημο μουσείο του 

Απαρτχάιντ. Στις αίθουσες του μουσείου υπάρχει 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ταινίες ντοκουμέντα, 

προσωπικά αντικείμενα αλλά και καλλιτεχνικές 

δημιουργίες που εξιστορούν την πιο μελανή σελίδα 

στην Ιστορία της χώρας από το 1948 - 1994. Στη 

συνέχεια θα επισκεφτούμε το Σοβέτο όπου θα 

δούμε το σπίτι του Νέλσον Μαντέλα και το μνημείο 

Hector Pieterson. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ – Καταρράκτες 

Βικτώρια (Ζιμπάμπουε)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

Πόλη των Καταρρακτών της Ζιμπάμπουε. Ένα από 

τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αφρικής, οι 

Καταρράκτες Βικτώρια, απλώνονται σε πλάτος 

1.700 μέτρων και πέφτουν από ύψος 90 έως 107 

μέτρων στο Φαράγγι του Ζαμβέζη. «Ο καπνός που 

βρυχάται», έτσι ονόμαζαν οι ιθαγενείς τον υδάτινο 

αυτό γίγαντα. Το πέπλο της ομίχλης που 

σχηματίζεται από την πτώση των νερών είναι 

ορατό από απόσταση 40 χιλιομέτρων. Οι 

καταρράκτες ανακαλύφθηκαν από το Λίβινγκστον 

στις 16/11/1855, ο οποίος θαυμάζοντας την 

ομορφιά του τοπίου έγραψε: «Τέτοια όμορφη θέα 

πρέπει να ατένιζαν οι άγγελοι στο πέταγμά τους» 

και τους έδωσε το όνομα της βασίλισσάς του, της 

Βικτωρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  
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Λίμπεκ 

 

____ 

4η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώρια – Εκδρομή το 

Πάρκο Τσόμπε (Μποτσουάνα)      

Ολοήμερη εκδρομή σε ένα από τα πιο δημοφιλή 

πάρκα της Αφρικής, το Τσόμπε, στη γειτονική 

Μποτσουάνα όπου θα πραγματοποιήσουμε 

χερσαίο και πλωτό σαφάρι. 

Περιγραφή εκδρομής: Οδική αναχώρηση για την 

Μποτσουάνα, μία από τις πιο πλούσιες σε χλωρίδα 

και πανίδα χώρες της Αφρικής, και σε ένα από τα 

πιο ποικιλόμορφα πάρκα της, το Πάρκο Τσόμπε, 

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα 

εκπληκτικό πλωτό σαφάρι στον ποταμό Ζαμβέζη 

και στη συνέχεια με Jeep στο χερσαίο κομμάτι του. 

Μια εμπειρία που πραγματικά θα σας 

εντυπωσιάσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη 

Ζιμπάμπουε αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε) – 

Γιοχάνεσμπουργκ    

Το πρωί χρόνος για μια τελευταία βόλτα ή 

δραστηριότητα στον ποταμό Ζαμβέζη και 

μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα 

πετάξουμε για το Γιοχάνεσμπουργκ. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορούμε να 

επισκεφθούμε την πλατεία Μαντέλα. 

Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: Γιοχάνεσμπουργκ – Πραιτόρια – 

Χέιζιβιου 

Πρωινή αναχώρηση για την πραιτόρια, «την πόλη 

της ζακαράντας». Περιήγηση στην πόλη με τα 

μνημειώδη κτίρια που περιβάλλουν την Πλατεία του 

Καθεδρικού Ναού, το Άγαλμα του Κρούγκερ, το 

Ανάκτορο της Δικαιοσύνης,  το Κοινοβούλιο και το 

επικό Μνημείο των Πρωτοπόρων. Στη συνέχεια 

οδική αναχώρηση μέσω μιας πανέμορφης 

διαδρομής για την περιοχή Χέιζιβιου, που αποτελεί 

το κέντρο εξόρμησης για τα σαφάρι στο Πάρκο 

Κρούγκερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση 

7η ημέρα: Χέιζιβιου – Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο 

Κρούγκερ – Πολιτιστικό χωριό Ματσάμο – 

Σουαζιλάνδη    

Η σημερινή ημέρα θα μας χαρίσει ανεπανάληπτες 

εμπειρίες με το σαφάρι μας στο Εθνικό Πάρκο 

Κρούγκερ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερης 

βιοποικιλότητας πάρκα της Αφρικής. Ειδικοί λένε 

πως αν σε όλη την Αφρική εξαφανιστούν τα ζώα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από έλλειψη τροφής και τους λαθροκυνηγούς, στο 

Πάρκο Κρούγκερ θα υπάρχουν ακόμη. Θα μας 

δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά τα ζώα 

στο φυσικό τους περιβάλλον. Μετά το σαφάρι μας 

θα αναχωρήσουμε για τη Σουαζιλάνδη, ένα 

ανεξάρτητο μικρό βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής μας θα κάνουμε μια στάση στο 

πολιτιστικό χωριό Ματσάμο  γνωρίσουμε από κοντά 

τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα της τοπικής φυλής , 

να δούμε από κοντά  τα παραδοσιακά τους σπίτια, 

αλλά και να παρακολουθήσουμε μια παράσταση με 

τοπικούς χορούς και τραγούδια. Διασχίζουμε 

όμορφα τοπία της χώρας κατευθυνομενοι προς την 

κοιλαδα Εζαλγουίνι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας στη Σουαζιλάνδη. Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: Σουαζιλάνδη – Πάρκο Χλουχλούε 

(Ζούλουλαντ)   

Το πρωί επισκεπτόμαστε το εργαστήρι των 

φημισμένων κεριών της Σουαζιλάνδης και την 

υπαίθρια τοπική αγορά. Στη συνέχεια αναχώρηση 

για το Κουαζούλου Νατάλ, την επαρχία της φυλής 

των Ζουλού, όπου θα απολαύσουμε ακόμα ένα 

σαφάρι στο Πάρκο Χλουχλούε, γνωστό για το 

πρόγραμμα προστασίας του λευκού ρινόκερου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

9η ημέρα: Χλουχλούε – Ντέρμπαν   

Πρωινή αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη 

του Ντέρμπαν. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από το 

εντυπωσιακό Δημαρχείο στην Πλατεία Φράνσις 

Φέργουελ, τον αναπαλαιωμένο σιδηροδρομικό 

σταθμό, την ινδική αγορά καθώς και από το λιμάνι 

της πόλης. Χρόνος για βόλτες στην παραλία με το 

φημισμένο ενυδρείο Ushaka Marine 

World.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ (GARDEN ROUTE) 

10η ημέρα: Ντέρμπαν – Πορτ Ελίζαμπεθ – Εθνικός 

Δρυμός Τσιτσικάμα – Νάισνα   

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πορτ 

Ελίζαμπεθ, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας του 

Ανατολικού Ακρωτηρίου, με την ωραία 

αρχιτεκτονική και τις μαγευτικές παραλίες. Μια πόλη 

που πρωτοεποίκησαν οι Πορτογάλοι και στη 

συνέχεια ήρθαν οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι. 

Επιβίβαση στο πούλμαν και πανοραμική ξενάγηση. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια αναχωρούμε για την περίφημη 

«Διαδρομή των Κήπων», μία από τις πιο όμορφες 

διαδρομές του κόσμου με συνεχείς εναλλαγές 

τοπίων. Στάση και επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό 

Τσιτσικάμα, μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς, 

όπου μπορείτε να περπατήσετε σε μονοπάτια και 

να περάσετε κρεμαστές γέφυρες, 

απολαμβάνοντας την πλούσια βλάστηση της 

περιοχής, καταλήγοντας στον Ινδικό Ωκεανό. 

Τελικός προορισμός μας η παραθαλάσσια πόλη 

Νάισνα (Knysna). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

11η ημέρα: Νάισνα – Μόσελ Μπέι  

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη - λιμάνι Μόσελ 

Μπέι, στο δυτικό άκρο του Garden Route, εκεί 

όπου αποβιβάστηκε ο Πορτογάλος εξερευνητής 

Βαρθολομαίος Ντιάζ στον πρώτο του περίπλου 

στην Αφρική.  Θα επισκεφτούμε το τοπικό Ναυτικό 

Μουσείο και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια 

βόλτα στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: Μόσελ Μπέι – Σβέλλενταμ – Χερμάνους 

– Κέιπ Τάουν  

Συνεχίζουμε σήμερα τη μαγευτική μας διαδρομή με 

προορισμό το Κέιπ Τάουν. Πρώτος μας σταθμός η 

χαριτωμένη ιστορική ολλανδική πόλη Σβέλλενταμ, 

με την κλασική αρχιτεκτονική των Κάτω Χωρών. 

Αμέσως μετά θα σταματήσουμε στην παραλιακή 

πόλη Χερμάνους, διάσημη για τις επισκέψεις των 

φαλαινών και τους παρατηρητές που συρρέουν 

εκεί από όλο τον κόσμο (Ιούλιο με Νοέμβριο). 

Απογευματινή άφιξη στο Κέιπ Τάουν, την πιο 

κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας, που θεωρείται 

σαν μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. 

Είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Νότιας 

Αφρικής μετά το Γιοχάνεσμπουργκ και η 

παλαιότερη αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο 

τμήμα της αφρικανικής ηπείρου. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

13η ημέρα: Κέιπ Τάουν (ξενάγηση πόλης)  

Μία πόλη στην άκρη μιας ηπείρου δεν σημαίνει 

πάντα πως είναι μια ξεχασμένη πόλη. Στην 

περίπτωση μάλιστα του Κέιπ Τάουν συμβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Κοσμοπολίτικο, γεμάτο ζωή 

και χρώματα, το Κέιπ Τάουν και η ευρύτερη περιοχή 

του Ακρωτηρίου συνδυάζουν την ιστορία με το 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μέλλον του τόπου. Ξενάγηση της πόλης κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα ανεβούμε με το τελεφερίκ 

(καιρού επιτρέποντος) στην κορυφή του επίπεδου 

Τέιμπλ Μάουντεν, όπου από ύψος 1.088 μέτρων θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης 

αλλά και θα θαυμάσουμε τα υποβλητικά βραχώδη 

τοπία της περιοχής. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε 

στην παλιά πόλη όπου θα δούμε όλα τα ιστορικά 

της μνημεία, όπως το Κάστρο, την Ολλανδική 

Εκκλησία, το παλιό Δημαρχείο, την τοπική Βουλή, το 

Προεδρικό Μέγαρο, τη γραφική συνοικία των 

Μαλαισίων με τα πολύχρωμα τζαμιά, καθώς και 

την εκπληκτική αποβάθρα του λιμανιού. 

Διανυκτέρευση. 

14η ΗΜΕΡΑ: Κέιπ Τάουν (Νησί Ντούικερ/Φώκιες, 

Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, Μπούλντερ) 

Πρωινή αναχώρηση μέσω μιας εντυπωσιακής 

παραλιακής διαδρομής προς τις εσχατιές της 

αφρικανικής ηπείρου, στο περίφημο Ακρωτήριο 

της Καλής Ελπίδας. Θα περάσουμε από τα 

κοσμοπολίτικα προάστια της πόλης με κατεύθυνση 

το Χάουτ Μπέι, για να επιβιβαστούμε στο ειδικό 

πλοιάριο προς το Νησί Ντούικερ, όπου θα δούμε 

αποικίες από φώκιες και κορμοράνους. 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας από το μοναδικής 

ομορφιάς πέρασμα Τσάπμαν με κατεύθυνση το 

προστατευόμενο πάρκο του Ακρωτηρίου. Αφού 

απολαύσουμε από το νοτιοδυτικότερο άκρο της 

Αφρικής το αγκάλιασμα του Ατλαντικού με τον 

Ινδικό Ωκεανό, κατευθυνόμαστε στο Μπούλντερ, 

όπου θα δούμε την αποικία των πιγκουίνων της 

άμμου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Κέιπ 

Τάουν. Διανυκτέρευση. 

15η ημέρα: Κέιπ Τάουν – Πτήση για Αθήνα 

Πρωινό ελεύθερο για μια βόλτα στην πόλη ή για τα 

τελευταία ψώνια σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 

και απογευματινή πτήση για την Αθήνα μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ 

Λάρνακα 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. 

Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:  

24.04, 20.05, 30.06, 24.07, 14.08, 28.08, 18.09    

€ 3.390 € 3.570 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 4.380 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 820  € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα 
**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι απευθείας και δεν απαιτείται πέρασμα από 

Αθήνα 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις τιμές 

των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. 

Σημαντική παρατήρηση:  

Σύμφωνα με οδηγία της Νοτίου Αφρικής για ανηλίκους κάτω των 18 ετών επιπλέον του 

διαβατηρίου απαιτείται και Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου, μεταφρασμένη στα 

Αγγλικά από τη Πρεσβεία. Διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η επιβίβαση του ανηλίκου στην 

πτήση.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4 & 4* sup. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά (βραδινό)  μέσα στα 

ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια – εκτός από το 

γεύμα στο πάρκο Τσόμπε που προσφέρεται κατά τη 

διάρκεια του σαφάρι. 

 Σαφάρι στο πάρκο Τσόμπε, στη Μποτσουάνα.  

 Περιηγήσεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

 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 

 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.α.). Ζητήστε πληροφορίες 

από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή 

των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και 

τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: € 890 

 

 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή του διαβατηρίου σας 

στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον 

οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή 

φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν 

θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας 

στην επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν 

δεν έχετε e-mail, μπορείτε να 

προσκομίσετε μια φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-

mailκ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και 

άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα 

πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά 

τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών 

γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής. 

 



 

 
 

 
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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

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. 

 

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, 

Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

κλείνουν 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 


