
 

  

 Αναχωρήσεις : 25.04, 14.06, 17.07, 23.10                           14 ημέρες 

Ένα ασύλληπτο εξερευνητικό ταξίδι, μια περιπέτεια που εστιάζει όχι τόσο στην άνεση 

όσο στην απόκτηση once in a lifetime εμπειριών που θα μας συνοδεύουν μια ζωή! 

Αλτιπλάνος (Υψίπεδα) 

Οι έρημοι και τα απίστευτα γεωλογικά 

φαινόμενα της Νότιας Αμερικής 

ΒΟΛΙΒΙΑ – ΕΡΗΜΟΣ ΑΤΑΚΑΜΑ –  

ΧΙΛΗ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα 

Δείτε τις διαφορές! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

 Το Σαλάρ ντε Ουγιούνι, τη μεγαλύτερη θάλασσα 

από αλάτι στον κόσμο, μια περιοχή μοναδική 

στον πλανήτη. 

 

 Ξεναγήσεις με ορμητήριο το Σαν Πέδρο ντε 

Ατακάμα. 

 

 Ειδική ξενάγηση στους θερμοπίδακες Ελ Τάτιο. 

 

 Ολοήμερη εκδρομή στην Κεμπράδα ντε 

Ουμαουάκα.  

 

 Ξενοδοχείο 5* στο Μπουένος Άιρες.  

 

 Ο αρχηγός μας είναι Έλληνας -από τους πιο 

έμπειρους στην περιοχή- και όχι τοπικός 

ελληνόφωνος. 

 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - 

βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ταξίδι αυτό δεν έχει τα συνήθη ξενοδοχεία 

του Versus. Μένουμε σε μικρά, παραδοσιακά hostels, 

posadas, guesthouses και απευθύνεται σε ταξιδιώτες 

που επιθυμούν να θυσιάσουν την πολυτέλεια και να 

απολαύσουν, έχοντας μια μοναδική για το ταξίδι τιμή.  

 

Altiplanos –  

Υψίπεδα Άνδεων 
 

Ένα ασύλληπτο εξερευνητικό ταξίδι 

στα υψίπεδα της Αργεντινής, της 

Βολιβίας και της Χιλής. Ό,τι κι αν έχετε 

ζήσει στα ταξίδια σας, αυτό το 

οδοιπορικό που σας προτείνουμε 

είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, έξω από 

τα συνηθισμένα, που στόχο έχει να 

μας γεμίσει με εμπειρίες που θα μας 

συνοδεύουν για μια ζωή. 

Προτεραιότητά μας είναι να δούμε την 

ανέγγιχτη πλευρά της μαγικής Νότιας 

Αμερικής, τόπους που αυτό που λέμε 

«πρόοδος» δεν έχει καταφέρει να 

αγγίξει, εκτάσεις άσπιλες από το χέρι 

του ανθρώπου, που η φύση 

δημιουργεί με ατελείωτη έμπνευση 

αξεπέραστα τοπία και ομορφιά που 

αποπλανεί τις αισθήσεις.  

Για να ζήσουμε στον υπερθετικό 

βαθμό αυτή την ανέγγιχτη όψη στα 

ορεινά της Αργεντινής, της Χιλής και 

της Βολιβίας, προτιμάμε να έχουμε πιο 

απλές επιλογές διαμονής, ώστε να 

έρθουμε πιο κοντά σ’ αυτές τις 

απομονωμένες εκτάσεις όπου ο 

άνθρωπος –ευτυχώς– δεν έχει 

καταφέρει να αλλοιώσει…  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για το πιο ξηρό μέρος στον πλανήτη. Είναι πιο ξηρή και πιο άνυδρη ακόμη 

και από τη Σαχάρα. Σε κάποιες περιοχές της, τις ονομαζόμενες υπέρξηρες, δεν έχει 

καταγραφεί ποτέ βροχόπτωση!  

Εδώ δεν υπάρχει άμμος. Αντίθετα κυριαρχεί ένα σύμπλεγμα άγονων εδαφών, γυμνών βράχων, 

αμμοχάλικου και μεταλλευμάτων. Το βλέμμα πλανιέται σαστισμένο στην αγριάδα του τοπίου. 

Οι γεωλογικές εντάσεις αποτυπωμένες στο χώρο οδηγούν τη φαντασία στον κοσμογονικό 

χαρακτήρα των Άνδεων. Λόγω της απόλυτης έλλειψης υγρασίας δεν υπάρχει ίχνος 

ορατής ζωής. Ακόμη και οι κάκτοι δεν τολμούν να πλησιάσουν σε αυτούς τους τόπους, δεν 

επιβιώνουν ούτε οι μύγες, αφού δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να τραφούν. Βέβαια, οι 

συγκεκριμένες συνθήκες δεν επικρατούν σε όλη την επικράτεια της ερήμου. Όταν μάλιστα 

αρχίσει να φυσάει ο βολιβιανός βοριάς, οι κάτοικοι στην περιοχή γνωρίζουν καλά ότι «έρχεται 

βροχή», που θα ξεσπάσει ραγδαία. Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο βοριάς δεν φυσάει συχνά, 

άρα σπανίως βρέχει. Η θερμοκρασία κυμαίνεται την ημέρα από 0 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 

αλλά τη νύχτα σε μερικές περιοχές πέφτει πολύ κάτω από τους -20 βαθμούς. Ένα από τα 

πολλά μυστήρια της Ερήμου Ατακάμα είναι ο περίφημος «Γίγαντας της Ατακάμα» (Gigante 

de Atacama). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπόμορφη αναπαράσταση του κόσμου, που 

έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών θεωριών για τη σημασία της: για πολλούς αντιπροσωπεύει 

μάλλον κάποιο ιερό πρόσωπο των Ινδιάνων ή μια θεότητα, ενώ το γεγονός ότι η ύψους 119 

μέτρων φιγούρα μοιάζει με αστροναύτη, έχει εγείρει εικασίες για επισκέψεις εξωγήινων. 

 

Έρημος Ατακάμα 



 
 

 
Πριν από περίπου 40.000 χρόνια 

η περιοχή του Uyuni καλυπτόταν 

από τα νερά μιας μεγάλης 

αλμυρής λίμνης έκτασης 12.000 

τετρ. χλμ.  

Με το πέρασμα των χρόνων τα 

νερά εξατμίστηκαν και έτσι 

απέμεινε στη θέση και στο 

μέγεθος της προϊστορικής αυτής 

λίμνης μια ερημική και επίπεδη 

έκταση αλατιού με πάχος έως και 

10 μέτρα, γνωστή ως Salar de 

Uyuni ή Θάλασσα του Αλατιού.  

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

επίπεδη έκταση με αλάτι στον 

κόσμο, δεδομένου μάλιστα ότι 

βρίσκεται σε ύψος 3.700 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει και τον τίτλο της 

υψηλότερης θάλασσας αλατιού.  

Σήμερα αποτελεί κέντρο εξαγωγής και επεξεργασίας αλατιού με ετήσια παραγωγή περί τους 20.000 

τόνους - οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το σύνολό του επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της ανθρώπινης 

φυλής για αιώνες. Η Salar de Uyuni βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βολιβίας και περικλείεται από 

τις εντυπωσιακές χιονοσκεπείς κορυφές της Κορδιλιέρας de Lipez και της Κορδιλιέρας de Chichas των 

Άνδεων. Αυτή η τεράστια, λαμπερή θάλασσα αλατιού θα στοιχειώνει τα όνειρά σας για τα επόμενα χρόνια. 

Το εξωγήινο εκτυφλωτικό λευκό της αλατολίμνης Salar de Uyuni κόβει την ανάσα και μας πάει νοερά σε 

μακρινά γαλαξιακά τοπία. Οι αντικατοπτρισμοί που προσφέρει το τοπίο είναι μαγευτικοί και το κάνουν 

να μοιάζει σουρεαλιστικό και  απόκοσμο.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ένα πρόγραμμα έξω από τα συνηθισμένα, ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό σε μια από τις πλέον 

ανέγγιχτες εκτάσεις του πλανήτη μας, ένα πρόγραμμα όπου προτιμάμε να δώσουμε μικρότερη 

βαρύτητα στις ανέσεις του δυτικού κόσμου και να κερδίσουμε πολλά περισσότερα από τις πλούσιες 

εμπειρίες που απλόχερα θα αποκομίσουμε.  

Εδώ λοιπόν, στα μαγικά υψίπεδα (altiplanos) της βόρειας Αργεντινής, της Βολιβίας και της Χιλής, 

όπου ο Χρόνος και η Φύση συνδημιουργούν γεωλογικά αριστουργήματα, σε εκτάσεις άσπιλες από 

ανθρώπινη παρέμβαση, μακριά από τις συνήθως (αν όχι, πάντα) επιζήμιες επιπτώσεις της 

παρουσίας μας. Ο στόχος μας σ’ αυτό το ταξίδι είναι να ζήσουμε μια αυθεντική περιπέτεια, να 

γεμίσουμε εμπειρίες, να δούμε απίστευτης ομορφιάς τοπία και αλλόκοτα γεωλογικά φαινόμενα που 

δεν χωράει ο νους μας. Οι ανέσεις που συνηθίζουμε να απολαμβάνουμε, εδώ δεν είναι 

προτεραιότητα: οι περιοχές που επισκεπτόμαστε είναι απομακρυσμένες, χωρίς ανέσεις και πολλές 

επιλογές διαμονής. Και όλα αυτά σε μια εξαιρετικά προσιτή τιμή, που φέρνει αυτό τον αλλόκοτο 

κόσμο πιο κοντά μας! 

Προτιμάμε λοιπόν να αφιερωθούμε στη μέγιστη ουσία του ταξιδιού: να πλουτίσουμε την ψυχή μας, 

να δούμε θαύματα που θα μας συγκινήσουν και η ανάμνησή τους θα μας συνοδεύει για μια ζωή… 

 

 

 Περπατήστε στη θάλασσα από αλάτι, στο Σαλάρ ντε Ουγιούνι, ένα από τα πιο αλλόκοτα τοπία 

στον κόσμο! 

 Παρατηρήστε τα απίστευτα έντονα χρώματα στα βουνά του βορρά της Αργεντινής, στην 

Τιλκάρα και την Μαϊμάρα.  

 Οι εκπληκτικοί θερμοπίδακες στο Ελ Τάτιο.  

 Οι λίμνες στα υψίπεδα της Βολιβίας με τους έντονους χρωματισμούς 

 Η κοιλάδα Κεμπράδα ντε Ουμαουάκα, Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της 

UNESCO, πολύ κοντά στα σύνορα της Αργεντινής με τη Βολιβία.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1283 25/04/2019 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 17:20 19:55 

LH 510 25/04/2019 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 
21:05 05:55 +1 

LH 511 07/05/2019 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
21:55 14:20 +1 

LH 1282 08/05/2019 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 +1 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση  
 

Φτάνουμε στο Μπουένος Άιρες από όπου αναχωρούμε για το βορρά της Αργεντινής με πρώτο 

μας σταθμό τη Σάλτα. Συνεχίζουμε προς βορρά και ερχόμαστε στο Σαν Σαλβαδόρ ντε Χουχούι, την 

Πουρμαμάρκα, την Τιλκάρα και την Ουακαλέρα, στην κοιλάδα Κεμπράδα ντε Ουμαουάκα. Θα 

έρθουμε στην γνωστή Λα Κιάκα, και περνώντας τα σύνορα ερχόμαστε στη Βολιβία και το Βιγιασόν 

και το Ουγιούνι. Από εδώ εκδράμουμε στο περίφημο Σαλάρ ντε Ουγιούνι, τη θάλασσα από αλάτι, 

καθώς και στις λίμνες στα υψίπεδα της Βολιβίας. Επόμενος σταθμός μας το Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα 

στη Χιλή, από όπου στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Σάλτα και στο Μπουένος Άιρες, 

ολοκληρώνοντας μια αληθινή περιπέτεια στα άσπιλα γεωλογικά θαύματα της νοτίου Αμερικής!  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την 

ταξιδιωτική μας ομάδα και επιβίβαση στην πτήση 

μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπουένος 

Άιρες.  

 

2η ημέρα: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Πρωινή άφιξη στο Μπουένος Άιρες «το λιμάνι των 

καλών ανέμων», που είναι  χτισμένο στις όχθες 

του μεγάλου ποταμόκολπου Ρίο ντε λα Πλάτα. Το 

Μπουένος Άιρες είναι μια από τις μεγαλύτερες 

πόλεις της Αμερικανικής ηπείρου, μια από τις πιο 

πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες πόλεις της 

Νοτίου Αμερικής, με πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 

και με πανέμορφη αρχιτεκτονική, που τη φέρνει 

δίπλα στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Μια πόλη μοναδική, όπου συνυπάρχει το 

μεγαλείο του παρελθόντος και το δυναμικό 

παρόν. Οι κάτοικοί του, οι πορτένιος, είναι 

γλεντζέδες και καλοφαγάδες. Το κέντρο της 

κοσμείται από πολυάριθμα καλοδιατηρημένα 

παλιά κτίρια και σφύζει από ζωή. Στις 

φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες γεννήθηκε 

στα μέσα του 19ου αιώνα ένας από τους 

εκπληκτικότερους χορευτικούς ρυθμούς όλων 

των εποχών, το τάνγκο.  

Ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 

θα επισκεφθούμε τη συνοικία Λα Μπόκα και το 

γραφικό Καμινίτο (Δρομάκι) με τα πολύχρωμα 

σπίτια, από όπου ξεκίνησε και τις επιχειρήσεις του 

ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ενώ θα δούμε και το 

θρυλικό στάδιο Λα Μπομπονέρα, έδρα της 

Μπόκα Τζούνιορς. Θα δούμε επίσης τις συνοικίες 

Σαν Τέλμο, παλιό κέντρο της αριστοκρατίας και 

γεμάτο από χώρους με μουσική τάνγκο, τις 

αριστοκρατικές Παλέρμο με τα τεράστια πάρκα 

και Ρεκολέτα, με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, 

το κοιμητήριο όπου αναπαύεται η Εβίτα Περόν, 

και το Κονγκρέσο, όπου θα δούμε το… 

Κονγκρέσο, τον περίφημο Οβελίσκο και το 

θέατρο Κολόν. Το απόγευμα, θα περάσουμε από 

το παραλιακό μέτωπο του Μπουένος Άιρες, 

ξεκινώντας από τη λεωφόρο Λιμπερταδόρ και το 

γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση στο Μπουένος Άιρες.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ημέρα: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΣΑΛΤΑ 

Αφήνουμε το ξενοδοχείο μας και μεταβαίνουμε στο 

αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση μας με 

προορισμό τη Σάλτα, στον αργεντίνικο βορρά. 

Άφιξη στη Σάλτα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε παραδοσιακό 

εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: ΣΑΛΤΑ – ΤΙΛΚΑΡΑ ή ΚΕΜΠΡΑΔΑ ΝΤΕ 

ΟΥΜΑΟΥΑΚΑ 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για μια 

ολοήμερη εκδρομή μέσω της κοιλάδας Κεμπράδα 

ντε Ουμαουάκα (Quebrada de Humahuaca), μια 

στενή ορεινή κοιλάδα που η UNESCO ανακήρυξε 

Μνημείο Φυσικής Κληρονομιάς. Αυτό που τραβάει 

το βλέμμα είναι η εναλλαγή των έντονων 

χρωμάτων στις λοφοπλαγιές, σε ένα τοπίο που 

διηγείται ένα μεγάλο κομμάτι της γεωλογικής 

ιστορίας του κόσμου μας και δένει υπέροχα με 

τους επίσης «πολύχρωμους» πολιτισμούς και 

παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής. Είναι μια 

μοναδική ευκαιρία που μας φέρνει σε επαφή με το 

πρωτόγονο, το ανέγγιχτο, έναν πολιτισμό με τον 

οποίο μπορεί να έχουμε ελάχιστα κοινά κι ωστόσο 

μας αγγίζει και μας συγκινεί.  

Η διαδρομή μας ξεκινά με την επίσκεψή μας στο 

Σαν Σαλβαδόρ ντε Χουχούι (San Salvador de 

Jujuy) όπου θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό 

και το Hall of the Flag, ένα κτίριο χτισμένο σε 

γαλλικό μπαρόκ στυλ, όπου φυλάσσεται και 

εκτίθεται η επίσημη σημαία της Αργεντινής, ηλικίας 

ούτε λίγο ούτε πολύ 203 ετών (φτιάχτηκε το 1815). 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέχρι το γραφικό 

χωριό Πουρμαμάρκα (Purmamarca), από όπου 

θα παρατηρήσουμε το Όρος των Επτά 

Χρωμάτων, ενώ θα δούμε επίσης τον καθεδρικό 

ναό και την αγορά των χειροτεχνών στην κεντρική 

πλατεία. Στη συνέχεια της διαδρομής μας, θα 

περάσουμε από το χωριουδάκι της Μαϊμάρα 

(Maimara) όπου καθοδόν θα παρατηρήσουμε την 

Παλέτα του Ζωγράφου, ακόμα μια έκφανση του 

υπέροχου γεωλογικού φαινομένου που «ντύνει» με 

έντονα χρώματα τις λοφοπλαγιές που 

περιβάλλουν τον οικισμό. Στη συνέχεια 

κατευθυνόμαστε στο χωριό Τιλκάρα (Tilcara) για 

να δούμε την Πουκαρά (Pucará de Tilcara), την 

προ-Ινκαϊκής εποχής οχύρωση λίγο έξω από τον 

οικισμό, πριν συνεχίσουμε για την Ουακαλέρα 

(Huacalera): εδώ δεν μπορούμε παρά να μείνουμε 

έκθαμβοι μπροστά στα απίστευτης έντασης 

χρώματα στους λόφους που οι ντόπιοι αποκαλούν 

Πογιέρα ντε λα Κόγια (Pollera de la Colla). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπέροχα τοπία περιτριγυρίζουν τα μικρά χωριά, τα 

τόσο όμορφα και παραδοσιακά, που ο επισκέπτης 

θα πιστέψει πως ο χρόνος εκεί έχει σταματήσει να 

κυλλά. Πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας θα 

επισκεφθούμε μια εκκλησία του 16ου αι., και στη 

συνέχεια φτάνουμε μέχρι την Ουμαουάκα 

(Humahuaca), με τον εντυπωσιακό της καθεδρικό 

ναό και το Μνημείο της Ανεξαρτησίας (El Indio). 

Διανυκτέρευση στην Τιλκάρα ή στην Κεμπράδα ντε 

Ουμαουάκα.   

 

5η ημέρα: ΤΙΛΚΑΡΑ ή ΚΕΜΠΡΑΔΑ ΝΤΕ ΟΥΜΑΟΥΑΚΑ 

– ΛΑ ΚΙΑΚΑ – ΟΥΓΙΟΥΝΙ (ΒΟΛΙΒΙΑ) 

Μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε στην Λα Κιάκα 

(La Quiaca), πόλη-σύμβολο της Αργεντινής, 

κυρίως διότι συμβολίζει το όριο, το τέλος της 

απέραντης αργεντίνικης επικράτειας και το σύνορο 

με τη γείτονα Βολιβία. Περνώντας τα σύνορα με τη 

Βολιβία, και μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις, 

ερχόμαστε στη Βιγιασόν (Villazón), την αντίστοιχη 

συνοριακή πόλη της Βολιβίας, που μας 

καλωσορίζει στη χώρα. Από εδώ θα πάρουμε το 

λεωφορείο ή το τραίνο με προορισμό μας την 

πόλη Ουγιούνι (Uyuni). Άφιξη στην Ουγιούνι, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: ΟΥΓΙΟΥΝΙ 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε το τουρ μας 

με jeep 4x4 από το κέντρο της πόλης στην 

Ουγιούνι προς την περίφημη Θάλασσα από Αλάτι  

(Salar de Uyuni). Θα επισκεφθούμε το 

«Νεκροταφείο Τραίνων», το Μουσείο Άλατος και θα 

συνεχίσουμε προς την πόλη Κολτσάνι (Colchani), 

που είναι η «Πύλη» για τις αλυκές του Ουγιούνι. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λίμνη από αλάτι (πεδίο 

άλατος) στον κόσμο, σε υψόμετρο 3.653 μέτρων! 

Είναι φυσικά ένα ανεπανάληπτο γεωλογικό 

φαινόμενο, ένα αληθινό θαύμα της φύσης, και 

εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε και 

να φωτογραφηθούμε σ’ αυτό το απίθανο 

γεωλογικό φαινόμενο και να θαυμάσουμε την 

απεραντοσύνη του. Μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο 

της φύσης, θα διαπιστώσουμε παράλληλα το 

πόσο μικροί και –ναι– ασήμαντοι είμαστε οι 

άνθρωποι μπροστά στο άπειρο της φύσης. Η 

περιήγηση στο Πεδίο Άλατος καθώς και στη 

Νησίδα Ινκαουάσι (Isla Incahuasi), με τους 

γιγάντιους κάκτους, αποτελούν μία από τις πλέον 

ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ημέρα 

μας θα ολοκληρωθεί απολαμβάνοντας το 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηλιοβασίλεμα σ’ αυτή τη θάλασσα άλατος… 

Διανυκτέρευση στο Ουγιούνι. 

 

7η ημέρα: ΟΥΓΙΟΥΝΙ – ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΛΙΒΙΑΣ  

Οι θαυμαστές δυνάμεις της φύσης είναι 

ασύλληπτες για τον ανθρώπινο νου· κι εμείς 

είμαστε έτοιμοι για μια ακόμα συνταρακτική 

εμπειρία που μας επιφυλάσσει αυτό το ταξίδι. 

Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στις πιο 

απομονωμένες περιοχές της Βολιβίας, στα δυτικά 

της χώρας, με το υποτυπώδες οδικό δίκτυο αλλά 

και τις μαγικές εικόνες των ηφαιστείων, της ερήμου 

και των… πολύχρωμων λιμνών! Διασχίζουμε ένα 

σουρεαλιστικό τοπίο χωρίς βλάστηση, την έρημο 

Σιλόλι (Siloli), που περιστοιχίζεται από ψηλούς 

λόφους, και συνεχίζοντας σε αυτό το παράξενο 

τοπίο αντικρίζουμε ένα βραχώδη σχηματισμό που 

μοιάζει με πέτρινο δέντρο – οι ίδιοι οι ντόπιοι το 

αποκαλούν Πέτρινο Δέντρο (Árbol de piedra). Θα 

δούμε ακόμα μια σειρά από υψιπεδικές λίμνες, τις 

λίμνες Κανιάπα, Εντιόντα, Τσαρκότα και 

Ραμαδίτας, αγαπημένο καταφύγιο των 

φλαμίνγκος που συνηθίζουν να ξαποσταίνουν 

εδώ κατά τη διάρκεια του αποδημητικού τους 

ταξιδιού. Απόψε διανυκτερεύουμε σε τοπικές 

κατοικίες.  

 

8η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ  

– ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ ΝΤΕ ΑΤΑΚΑΜΑ (ΧΙΛΗ) 

Είπαμε ήδη πως οι εκτάσεις που διασχίζουμε και τα 

τοπία που αντικρίζουμε είναι άκρως 

σουρεαλιστικά. Καθόλου παράδοξο λοιπόν μια 

έρημος σ’ αυτό το άκρως σουρεαλιστικό τοπίο να 

φέρει το όνομα του μέγιστου των σουρεαλιστών, 

του Ισπανού Σαλβαδόρ Νταλί! Ξεκινώντας λοιπόν 

τη μέρα μας, μετά το πρωινό μας, θα 

επισκεφθούμε την περιοχή των γκέιζερ, στα 4.950 

μ. υψόμετρο, για να παρατηρήσουμε την 

ηφαιστειακή δραστηριότητα που δημιουργεί 

δεκάδες γκέιζερ, με την έντονη μυρωδιά του 

θειαφιού να απλώνεται παντού στον αέρα. Αν 

το… λέει η καρδούλα σας, μπορείτε να κάνετε και 

ένα θερμό μπάνιο στις φυσικές θερμοπηγές, σε 

θερμοκρασία που κυμαίνεται από 280ο έως 

300οC! Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Έρημο 

Νταλί, θα δούμε τους περίφημους, ακανόνιστους 

γεωλογικούς σχηματισμούς, πριν περάσουμε τα 

σύνορα και μπούμε στη Χιλή. Φτάνοντας στο Σαν 

Πέδρο ντε Ατακάμα (San Pedro de Atacama), θα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ ΝΤΕ ΑΤΑΚΑΜΑ 

Σήμερα μας περιμένει πρωινό ξύπνημα, καθώς 

θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας την ώρα που 

θα ανατέλλει ο ήλιος, για να πλησιάσουμε εκ 

νέου τις Άνδεις και να φτάσουμε εγκαίρως στο 

περίφημο οροπέδιο θερμοπιδάκων Ελ Τάτιο, μια 

γυμνή κοιλάδα με αναρίθμητα γκέιζερ κοντά στα 

σύνορα με τη Βολιβία. Και εδώ θα έχουμε την 

ευκαιρία να κάνουμε το μπάνιο μας στις θερμές 

πηγές της περιοχής, αλλά και να 

παρατηρήσουμε με την ησυχία μας τη 

βλάστηση σ’ αυτή την τόσο ιδιαίτερη πλευρά 

των Άνδεων. Επιστρέφοντας στο Σαν Πέδρο ντε 

Ατακάμα θα περάσουμε από το φαράγγι 

Γουατίν (Guatín), όπου θα περπατήσουμε 

ανάμεσα στους κάκτους. Η δεύτερη εκδρομή της 

ημέρας μάς περιμένει το μεσημέρι: Λίγο έξω από 

το Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα απλώνεται ακόμα μία 

γεωλογική ιδιοτροπία της φύσης: η κοιλάδα της 

Σελήνης, μία περιοχή χαραγμένη από τη 

διάβρωση του νερού, του αέρα και του χρόνου, 

με περίεργους σχηματισμούς, μικρές ξερές 

κοιλάδες και χωμάτινα εξογκώματα που 

προσομοιάζουν σε τοπίο σεληνιακό. Αφού 

απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, θα 

επιστρέψουμε στο Σαν Πέδρο ντε Ατακάμα. 

Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ ΝΤΕ ΑΤΑΚΑΜΑ – ΣΑΛΤΑ 

(ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) 

Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας, για 

να επιστρέψουμε στην Αργεντινή και την πόλη 

της Σάλτα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: ΣΑΛΤΑ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Πρωινή μεταφορά από το ξενοδοχείο μας στο 

αεροδρόμιο της πόλης, από όπου θα πάρουμε 

την πτήση μας για το Μπουένος Άιρες. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (Ξενάγηση) 

Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει ξενάγηση στην 

κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Αργεντινής. Θα 

δούμε την κεντρικότατη πλατεία Μαΐου (Plaza de 

Mayo) με την Κάσα Ροσάδα (Προεδρικό 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέγαρο) και τον καθεδρικό του Μπουένος 

Άιρες, με το μαυσωλείο του στρατηγού Χοσέ ντε 

Σαν Μαρτίν, έναν από τους ηγέτες του αγώνα 

της Νοτιοαμερικανικής ανεξαρτησίας από τους 

Ισπανούς. Συνεχίζουμε την περιπατητική μας 

ξενάγηση με τον αρχηγό μας, πριν 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

13η ημέρα: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΤΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Πρωινή μεταφορά από το ξενοδοχείο μας στο 

αεροδρόμιο Ezeiza του Μπουένος Άιρες, για να 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

14η ημέρα: 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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/04, 14/06, 17/07, 23/10  

€ 2.599 
€ 2.779 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.549 

με τους φόρους και το 

αεροπορικό Λάρνακα – Αθήνα 

– Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 500 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας 

μέσα. Απαιτείται  1  διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε  την ειδική προσφορά «StopOver 

Athens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα 

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

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται 

διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην 

Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχείο 5* στο Μπουένος Άιρες (Regal 

Pacific 5*). 

 Στο υπόλοιπο ταξίδι διαμονή σε guesthouses. 

 Πρωινό καθημερινά. Τρία μεσημεριανά και 

δύο βραδινά. Στο Μπουένος Άιρες μόνο πρωινό.  

 Ολοήμερη εκδρομή στην Κεμπράδα ντε 

Ουμαουάκα.  

 Έλληνας αρχηγός με τεράστια εμπειρία στην 

περιοχή. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά Versus Travel.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ταξίδι αυτό δεν έχει τα συνήθη 

ξενοδοχεία του Versus. Μένουμε σε μικρά, 

παραδοσιακά hostels, posadas, guesthouses και 

απευθύνεται σε ταξιδιώτες που επιθυμούν να 

θυσιάσουν την πολυτέλεια και να απολαύσουν, 

έχοντας μια μοναδική για το ταξίδι τιμή.  

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει). 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα 

και επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε 

από το τμήμα κρατήσεων), 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. €750 

 Η εκδρομή στα Γκέιζερ και την Κοιλάδα της 

Σελήνης στη Χιλή. 
 

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. 
 



 
 

 
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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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 στον 6ο όροφο 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, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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! 

 

 

 

 

 

 

 


