
 

  

Ελάτε να ζήσουμε μαζί την πιο διάσημη Πρωτοχρονιά 

στον πλανήτη στο Ρίο ντε Τζανέιρο 

Με σπάνια διαμονή στο Παρατί  

και τα εξωτικά νησιά της Βραζιλίας 

Ρίο ντε Τζανέιρο 
αυθεντικό Παρατί και εξωτικά νησιά 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 23.12        13 ημέρες                                                                 

Με σπάνια διαμονή στην Κοπακαμπάνα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς  

στο εξαιρετικό Hilton Rio de Janeiro Copacabana 5*



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Η διαφορετικότητα του Versus 
 

Ένα ταξίδι-εμπειρία ζωής του Versus για τις ημέρες των γιορτών στην υπέροχη Βραζιλία, για να 

ζήσουμε τη μοναδική εμπειρία της παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Ρίο ντε Τζανέιρο! Η πιο 

φαντασμαγορική γιορτή και μια ατελείωτη φιέστα για την υποδοχή του νέου χρόνου μάς περιμένει 

στην Κοπακαμπάνα, μαζί με τους Καριόκας! Είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου στο 

Ρίο, ισάξια με το διάσημο Καρναβάλι, με το ίδιο μπρίο και την ίδια ξέφρενη διασκέδαση! 

Με το μυαλό μας στη μεγάλη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, φτιάχνουμε τη διάθεσή μας στο μοναδικό 

Παρατί, τον παράδεισο που λίγοι ανακαλύπτουν και απολαμβάνουμε τα εξωτικά νησιά και τις 

παραλίες της Βραζιλίας, σε μια ξεχωριστή Πρωτοχρονιά όπως δεν την έχετε ξαναζήσει!  

 

Ειδικότερα: 

 

✓ Εξαιρετικές πτήσεις με τη Lufthansa με πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή. 

✓ Σπάνια διαμονή στο εξαιρετικό Hilton Rio de Janeiro Copacabana 5* στο Ρίο, ακριβώς την 

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, για να είστε στο κέντρο των εξελίξεων και στο ατελείωτο 

πάρτι μπροστά στην Κοπακαμπάνα. Τα ξενοδοχεία στο Ρίο είναι πολύ ακριβά, ιδιαίτερα τις 

ημέρες των γιορτών αλλά στο Versus θέλουμε να βρισκόμαστε πάντα στο κατάλληλο 

σημείο την κατάλληλη στιγμή! 

✓ Tέσσερις (4) συνολικά διανυκτερεύσεις σε γραφικές ποσάδας, δύο (2) στο νησί Ίλια 

Γκράντε και δύο (2) στο Παρατί. 

✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από την Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12 που παρέχεται 

με επιβάρυνση). Πολλά από τα γεύματα είναι σε βραζιλιάνικα εστιατόρια με απεριόριστη 

κατανάλωση κρεάτων. 

✓ Δύο ξεναγήσεις στο Ρίο (σε διαφορετικές ημέρες). 

✓ Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο τροπικό νησί Ίλα Γκράντε, με τις πανέμορφες παραλίες του 

και την υπέροχη φύση. 

✓ Κρουαζιέρα στην καταγάλανη Lagoa Azul, την Γαλάζια Λίμνη, στο νησί Ίλια Γκράντε. 

✓ Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην υπέροχη πόλη του Παρατί, με τον αποικακό αέρα, την 

καλλιτεχνική αύρα, τα επιβλητικά δάση και τις πανέμορφες παράλιες.  

✓ Κρουαζιέρα για να γνωρίσουμε τις υπέροχες παραλίες γύρω από το Παρατί. 

✓ Διαδρομή με jeep 4x4 στο Εθνικό Πάρκο του Βουνού Μποκάινα, όπου θα περιηγηθούμε 

στην υπέροχη φύση του βουνού, θα γνωρίσουμε τους καταρράκτες του. 

✓ Θα επισκεφτούμε αποστακτήριο του διάσημου βραζιλιάνικου ποτού, της Κασάσας. 

✓ Θα παρακολουθήσουμε σεμινάριο για να μάθουμε να φτιάχνουμε την διάσημη Καϊπιρίνια.  

✓ Θα διασκεδάσουμε σε ένα ξέφρενο Ρεβεγιόν, στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο, 

ντυμένοι στα λευκά, όπως συνηθίζεται και θα παρακολουθήσουμε το show των 

βεγγαλικών.  

✓ Έλληνας αρχηγός που ταξιδεύει μαζί σας από την Αθήνα, εξαιρετικά καταρτισμένος στη 

Βραζιλία.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πρωτοχρονιά στο Ρίο! 
 

Είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν πως δεν υπάρχει καλύτερη Πρωτοχρονιά στον κόσμο, από 

αυτή του Ρίο ντε Τζανέιρο και μάλιστα αυτό δεν είναι καν το μεγαλύτερο event της πόλης. 

Έρχεται δεύτερη μετά το περίφημο Καρναβάλι! Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που ονομάζεται 

από τους ντόπιους Ρεβεγιόν, λαμβάνει χώρα κατά μήκος της παραλίας της Κοπακαμπάνα.  

Εκεί στην Κοπακαμπάνα, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια τουρίστες και ντόπιοι έρχονται 

κάθε χρόνο στη θρυλική παραλία για να γιορτάσουν την αλλαγή της χρονιάς και να λάβουν 

μέρος σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο λαμπερά πάρτι στον κόσμο!  

Οι πρώτοι επισκέπτες έρχονται από νωρίς κιόλας το πρωί. Καθώς πέφτει η νύχτα, γύρω στις 8 

το βράδυ, αρχίζει να παίζει η ζωντανή μουσική που έχει στηθεί στην παραλία. Καθώς η παραλία 

είναι αχανής, υπάρχουν πολλές σκηνές που έχουν στηθεί σε όλο το μήκος της παραλίας, με 

ζωντανές μουσικές, από όπως βραζιλιάνικη σάμπα και ποπ μουσική μέχρι ροκ και ρέγκε. 

Τα πυροτεχνήματα ξεκινούν ακριβώς τα μεσάνυχτα, από τις βάρκες και πλοία που είναι 

αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Κοπακαμπάνα. Διαρκούν περίπου 20 λεπτά, και αποτελούν 

ένα μοναδικό υπερθέαμα, καθώς οι διοργανωτές δείχνουν να ξεπερνούν τον εαυτό τους κάθε 

χρόνο. 

Σχεδόν όλοι οι Βραζιλιάνοι θα γιορτάσουν τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς ντυμένοι στα λευκά από 

την κορυφή μέχρι τα νύχια, γιατί θεωρείται καλή τύχη για την επόμενη χρονιά. Αυτό το λευκό που 

θα δείτε όλοι να φορούν είναι προς τιμήν της θεάς της θάλασσας Λεμάνγια. Πολλοί μάλιστα 

θα φέρουν λουλούδια στη θάλασσα και θα τα πετάξουν στον ωκεανό, για να δείξουν 

ευγνωμοσύνη για ευχές που εκπληρώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο και με τύχη, η παλίρροια 

θα λάβει τα δώρα τους.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιλια Γκράντε   

στους τροπικούς του Ατλαντικού 
 

Παρθένες παραλίες, κρυστάλλινα νερά, προστατευόμενη άγρια ζωή. Το νησι της Ίλια Γκράντε είναι 

απλά ένας υπέροχος παράδεισος στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Για σχεδόν έναν αιώνα το νησί ήταν απρόσιτο για το κοινό επειδή στέγαζε πρώτα μια αποικία λεπρών 

και μετά μια φυλακή υψίστης ασφαλείας. Η φυλακή μάλιστα είχε μερικούς από τους πιο επικίνδυνους 

κρατούμενους της χώρας και έκλεισε μόλις το 1994.  

Το νησί έχει έκταση μόλις 193 τ.χλμ. και είναι πλέον ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός που 

διακρίνεται για τη γραφική ομορφιά, τις παρθένες τροπικές παραλίες, την πλούσια βλάστηση και την 

άγρια ομορφιά του τοπίου του. Το Ίλια Γκράντε είναι μάλιστα ένα από τα πιο παρθένα απομεινάρια 

του τροπικού δάσους του Ατλαντικού της Βραζιλίας, καθιστώντας το ένα από τα πλουσιότερα 

οικοσυστήματα στον κόσμο. Το νησί υπόκειται σε αυστηρούς αναπτυξιακούς περιορισμούς, λόγω 

των προστατευμένων οικοσυστημάτων του. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι πολύ σημαντική 

καθώς εκεί κατοικούν μερικούς από τους μεγαλύτερους εναπομείναντες πληθυσμούς πολλών 

απειλούμενων ειδών, τροπικών πτηνών, πιθήκων και παπαγάλων μεταξύ άλλων.  

Οι προστατευόμενες θάλασσες γύρω από το νησί διαθέτουν μια μοναδική σύγκλιση τροπικής, 

υποτροπικής και εύκρατης θαλάσσιας ζωής και ίσως είναι από τις μόνες στον κόσμο όπου είναι 

δυνατό να δει κανείς κοράλλια και τροπικά ψάρια, καρχαρίες μαζί με θαλάσσιες χελώνες, πιγκουίνους 

του Μαγγελάνου αλλά και όρκες και δελφίνια.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατί 

Περιτριγυρισμένο από απόκρημνα βουνά και ζούγκλα που καταλήγει σε έναν πανέμορφο κόλπο, το 

Παρατί αποτελεί σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Βραζιλίας. Ένας τελευταίος 

παράδεισος της νοτιοανατολικής Βραζιλίας. Το εξαιρετικά όμορφα διατηρημένο κέντρο, θυμίζει το 

αποικιακό παρελθόν της Βραζιλίας και έχει αναγνωριστεί ως Ιστορική Τοποθεσία από το 1966. Οι 

πεζόδρομοι της πόλης είναι γεμάτοι με κομψά λευκά κτίρια στολισμένα με υπέροχα πολύχρωμα 

περιγράμματα και παράθυρα που δένουν αρμονικά με τη φυσική ομορφιά που τυλίγει την πόλη. Η 

περιοχή γύρω από την πόλη είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης, που προσφέρει 

μερικές από τις ομορφότερες παρθένες παραλίες καθώς και τροπικά δάση.  

Η πόλη ιδρύθηκε από Πορτογάλους αποίκους το 1667, σε μια περιοχή που κατοικείται από τους 

Ινδιάνους Γκουαίανας. Οι Ινδιάνοι που ζούσαν εκεί που βρίσκεται τώρα η πόλη αποκαλούσαν 

ολόκληρη την περιοχή Παρατί, που στην γλώσσα τους σημαίνει Ποτάμι των Ψαριών από τα ψάρια 

που ζουν στα ποτάμια της περιοχής.  Η πόλη είναι γνωστή επίσης για τους συγγραφείς, τους 

καλλιτέχνες αλλά και τους σεφ που έχουν εγκατασταθεί εκεί, τόσο Βραζιλιάνους όσο και ξένους.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη θρυλική Κοπακαμπάνα! 

➢ Επίσκεψη στον διάσημο λόφο Άσουκαρ με το τελεφερίκ του Ρίο ντε Τζανέιρο.  

➢ Κρουαζιέρα στην Γαλάζια Λίμνη κοντά στο νησι της Ίλια Γκράντε. 

➢ Επίσκεψη στο βουνό Κορκοβάντο, με το μεγάλο άγαλμα του Χριστού, το πιο γνωστό 

αξιοθέατο στην πόλη του Ρίο.  

➢ Δύο διανυκτερεύσεις στην υπέροχη πόλη του Παρατί, με τον αποικακό αέρα, την 

καλλιτεχνική αύρα, τα επιβλητικά δάση και τις πανέμορφες παράλιες.  

➢ Κρουαζιέρα στις υπέροχες παραλίες γύρω από το Παρατί. 

➢ Ξενάγηση με ειδικά Jeep 4x4 στο Εθνικό Πάρκο του Βουνού Μποκάινα, όπου θα 

περιηγηθούμε στην υπέροχη φύση του βουνού, θα γνωρίσουμε τους καταρράκτες 

του. 

➢ Ειδικό μάθημα για να μάθουμε να φτιάχνουμε το κοκτέιλ Καιπιρίνια.  

 

Ένα από τα πιο ξεχωριστά προγράμματα του Versus για την περίοδο των γιορτών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το ταξίδι αυτό απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν 

να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία φέτος τις γιορτές, μακριά από τα συνηθισμένα. Πως είναι 

άραγε τα Χριστούγεννα το καλοκαίρι, αφού στο νότιο ημισφαίριο ο καιρός είναι απλά 

υπέροχος εκείνη την περίοδο του χρόνου! 

Αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Βραζιλία, έχει αέρα εξωτικού καλοκαιριού, αφού μας ταξιδεύει σε 

υπέροχες τιρκουάζ λιμνοθάλασσες και υπέροχες παραλίες, εξωτικά δάση, πολιτισμό και 

παράδοση και ένα από τα σπουδαιότερα Ρεβεγιόν στον κόσμο, το Ρεβεγιόν του Ρίο ντε 

Τζανέιρο.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 23/12/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:10 07:45 

LH 500 23/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 12:00 20:05 

LH 501 02/01/2023 ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ – ΜΟΝΑΧΟ  21:50 13:10 

LH 1752 04/01/2023 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 10:40 14:05 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ξεκινώντας από το πανέμορφο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου θα περάσουμε τις δύο πρώτες μέρες μας στην 

Βραζιλία, θα ξεναγηθούμε στην πόλη και θα δούμε από κοντά έναν από τους διασημότερους λόφους 

της πόλης, τον λόφο Άσουκαρ, γνωστό για το τελεφερίκ του. Έπειτα, την ημέρα των Χριστουγέννων, θα 

ταξιδέψουμε στον εξωτικό παράδεισο, το νησί Ίλα Γκράντε, όπου και θα μείνουμε για δύο μαγικές 

βραδιές. Εκεί θα δούμε τις τροπικές παραλίες του νησιού, αλλά και τα υπέροχα δάση του και θα ζήσουμε 

μια ξεχωριστή εμπειρία.  

Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το αποικιακό και παραθαλάσσιο Παρατί, και τόπο διαμονής 

πολλών καλλιτεχνών και συγγραφέων, όπου και διαμείνουμε για τρείς υπέροχες μέρες ως την επιστροφή 

μας στο Ρίο. Στο Ρίο ντε Τζανέιρο θα γιορτάσουμε και το Ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, σε ένα από τα 

διασημότερα πάρτυ του κόσμου, άλλα και έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τις διάσημες παραλίες, τους 

λόφους αλλά και όλα τα μαγικά που έχει να προσφέρει η πανέμορφη πόλη.  

 



 

 

Εικόνες και γεύσεις από το Ρίο Ντε Τζανέιρο 

"Ο Θεός είναι κάτοικος του Ρίο" 
Αυτό λένε οι Καριόκας, οι κάτοικοι του Ρίο για την πόλη τους. 

Και σίγουρα ο Θεός χάρισε πολλά σε αυτό το κομμάτι γης. 

Χρυσέςαμμουδιές, απέραντο ωκεανό και ουρανοκατέβατους 

αποτόμους βράχους "πνιγμένους" στη ζούγκλα. Το Ρίο 

παραμένει από το 19ο αιώνα το σύμβολο της φυγής, ο 

επίγειος παράδεισος όπου όλα επιτρέπονται. Είναι η πόλη των 

ηδονών. Ήλιος, θάλασσα, ποδόσφαιρο, ποτό, ερωτική 

διάθεση, σάμπα και το πιο διάσημο καρναβάλι του κόσμου 

διαιωνίζει τη φήμη του. Μια φήμη που επισκιάζει τη γεμάτη 

αντιθέσεις καθημερινότητα, εκεί όπου δίπλα στους 

ουρανοξύστες και τα πολυτελήξενοδοχεία απλώνονται οι 

φαβέλες. Η πρώην πρωτεύουσα της Βραζιλίας έχει να καυχηθεί 

για πολλά, αφού η φύση που την περιβάλλει είναι μοναδική. Η 

συνύπαρξη 37 αμμουδιών μπροστά στον Ατλαντικό με 

αποτόμους, καταπράσινους λόφους φτιάχνει το σκηνικό της 

πόλης - συνώνυμο της διασκέδασης. Ίσως η πίστη ότι όλα 

επιτρέπονται και οι ευκαιρίες που δίνονται για τα πάντα, να 

έκανε το Ρίο μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στον 

κόσμο. 

 

Life is a beach 
Απολαύστε τη φιλοσοφία "Life Is a Beach" που υπάρχει 

διάχυτη στο Ρίο - στην Κοπακαμπάνα και στην Ιπανέμα. Οι 

πάντες βρίσκονται εδω, οι παραθεριστές και οι 

αργόσχολοι νεαροί, οι παίκτες του Μπιτς βόλεϊ και οι 

μπόντι-μπίλντερς, γυαλιστερά κορμιά πάνω στη λεπτή σαν 

πούδρα άμμο και πάντα υπό τους ήχους της μπόσα 

νόβα, ίσως με την συνοδεία ενός κοκτέιλ.  

 

 

Γήπεδο Μαρακανά 

Σημαντικότατο αξιοθέατο είναι το ξακουστό γήπεδο 

Μαρακανά, ένα στάδιο που χώρεσε 200.000 θεατές 

όταν ο Πελέ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο 

πρωτάθλημα του 1950 και έβαλε το 1000ό γκολ του. 

 

 

Νυχτερινή ζωή – Τοπική κουζίνα - 

Κοκτέιλ 
Ας μην ξεχνάμε ότι το Ρίο έχει μια από τις μεγαλύτερες 

μουσικές σκηνές του κόσμου, με μουσική για όλα τα γούστα - 

σάμπα, τζαζ, bossanova, ρέγκε και συνδυασμούς, όπως 

ελεκτροσάμπα και bossa τζαζ - που παρασύρουν ντόπιους 

και επισκέπτες. Clubs, σαν το πρώην πορνείοCASAROSAκαι 

το RioScenarium, ανοίγουν κάθε βράδυ τις πόρτες τους 

στους λάτρεις της μουσικής και του χορού, φιλοξενώντας 

μουσικές μπάντες που παίζουν ξέφρενα μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες.  



 

 

Η νυχτερινή ζωή για την οποία φημίζεται η Βραζιλία, έχει τους 

δικούς της ρυθμούς. Δοκιμάσετε γευστικές καϊπιρίνιες (κοκτέιλ 

από κασάσα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, λάιμ και τριμμένο 

πάγο), καϊπιρόσκες (το ίδιο με την καϊπιρίνια, αλλά βότκα αντί 

για κασάσα), αμπακασιρίνιες (το ίδιο με την καϊπιρίνια, αλλά 

χυμό ανανά - απακασί αντί για λάιμ), καπέτες (δυνατό 

μεθυστικό κοκτέιλ με κανέλα, γκουαρανά, κασάσα και καρύδα) 

και παγωμένες σερβέσες (μπίρες).   

Ένα 

αγαπημένο πιάτο των τουριστών στη Βραζιλία είναι το 

churrasco (τσουρράσκο, κρέας στη σχάρα, τυπικό του 

νότου). Τα παραδοσιακά εστιατόρια τσουρρασκαρίας 

προσφέρουν τη λεγόμενη Rodizio, όπου μπορείτε να 

φάτε "μέχρι σκασμού" κρέας, να γευθείτε εξαιρετικά 

φρούτα, καφέ… και φυσικά καϊπιρίνια (caipirinha)!  

Ομπριγάδο - Τσινάδα 
Μια από τις πρώτες λέξεις που μαθαίνει κανείς στη Βραζιλία είναι το "ομπριγάδο" (=ευχαριστώ) και το "τσινάδα" 

(= παρακαλώ), που τα ακούς διαρκώς λόγω της εγγενούς ευγένειας που χαρακτηρίζει τους κατοίκους της.  

 

Καποέιρα   

Η καποέιρα είναι μια αυθεντική λαϊκή καλλιτεχνική 

έκφραση, ένα αμάλγαμα φυλετικής πάλης, μουσικής, 

χορών και αφρικανικών τραγουδιών, που 

αντιπροσωπεύει σήμερα ένα από τα προπύργια της 

εθνικής ταυτότητας της Βραζιλίας. Συνδυάζει τις μορφές 

της πάλης, του παιχνιδιού και του χορού. Οι κινήσεις είναι 

πάντα ρευστές και κυκλικές. Η μουσική παίζει μεγάλο 

ρόλο: δεν συνοδεύει απλώς το χορό, αλλά εμψυχώνει ή 

καλμάρει τους χορευτές και μεταφέρει μηνύματα και 

εικόνες από την ιστορία και τον πολιτισμό τους.  

Η καποέιρα έχει τις ρίζες της στην πορεία των σκλάβων από την Αφρική. Ξεκίνησε ως αφρικανική πολεμική 

τέχνη που αναπτύχθηκε από τους σκλάβους ενάντια στη φυσική και την πολιτισμική τους καταπίεση. Η 

αφρικανική αυτή πάλη των σκλάβων απαγορεύτηκε από τους καταπιεστές στα senzalas (καταλύματα των 

σκλάβων), γιατί θεωρούνταν από τους αφέντες πρόφαση εξέγερσης.  

Έτσι οι σκλάβοι αναγκάστηκαν να γυμνάζονται λαθραία στο δάσος. Το χτύπημα των χεριών και το χτύπημα 

του μπεριμπάου (ένα μουσικό όργανο που μοιάζει με καλάμι αλιείας και αποτελείται από ένα ξύλινο τόξο 

με τεντωμένη μεταλλική χορδή και ένα φλασκί που χρησιμεύει σαν ηχείο), αρχικά χρησίμευαν για να τους 

προειδοποιήσουν όταν πλησίαζαν τα αφεντικά τους και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο χορό για να 

διατηρηθεί ο ρυθμός. 

Η καποέιρα αποκαταστάθηκε επίσημα το 1932 με το καθεστώς του Ζετούλιου Βάργκας και τελικά 

ανακηρύχθηκε εθνικό άθλημα. 

Στη δεκαετία του 1930 ο δάσκαλος Μπίμπα (Mestre Bimba) ίδρυσε στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα την 

«ακαδημία» του και άλλαξε το στυλ της καποέιρα από την αρχική λειτουργία της ως μέσο εξέγερσης, σε 

ένα νέο, πιο πολεμικό και πιο ακροβατικό, μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.   

Σήμερα υπάρχουν δύο σχολές capoeira: η λιγότερο θεαματική Capoeira de Angola, με περιορισμένες 

κινήσεις των χορευτών (τα χέρια τους, σχεδόν ενωμένα, δεν απομακρύνονται από το κορμί τους, ενώ τα 

πόδια μετακινούνται σχεδόν ταυτόγχρονα σαν να τα ενώνουν αόρατες αλυσίδες - μιμούνται τις συνθήκες 

του χορού των σκλάβων) και η επιθετικότερη Capoeira Regional. Η πρώτη σχολή υποστηρίζει ότι η 

Capoeira προήλθε από την Αγκόλα, ενώ η δεύτερη θεωρεί ότι γεννήθηκε στις φυτείες της Βραζιλίας.   

 



 

 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΡΙΟ 

ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ρίο 

ντε Τζανέιρο.  

Τοποθετημένο σε μια προικισμένη φυσική θέση, με 

τις κυματοειδείς κορφές των λόφων, την τροπική 

βλάστηση και τις καμπυλωτές παραλίες πολλών 

χιλιομέτρων, το Ρίο είναι μια αισθησιακή και 

πολύχρωμη πόλη.  

Η πόλη των Καριόκας, όπως ονομάζονται οι 

κάτοικοί του, φημίζεται για τη θεαματική φυσική 

θέση του, με τις κυματοειδείς κορφές των λόφων, 

την τροπική βλάστηση και τις καμπυλωτές παραλίες 

πολλών χιλιομέτρων (Κοπακαμπάνα, Ιπανέμα και 

Λεμπλόν). Επίσης είναι διάσημο για τους 

εορτασμούς του Καρναβαλιού, τη σάμπα και άλλα 

είδη μουσικής, τους πεζόδρομους και τα 

πεζοδρόμια με τα μαυρόασπρα μωσαϊκά και τον 

χαλαρό τρόπο ζωής τον κατοίκων.  

Ορισμένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, 

εκτός από τις παραλίες, είναι το αρ ντεκό γιγαντιαίο 

άγαλμα του Ιησού στην κορυφή του λόφου 

Κορκοβάντο, ο λόφος Πάο ντε Ασούκαρ) με το 

τελεφερίκ, το Σαμποδρόμιο (ένας πεζόδρομος για 

την παρέλαση του Καρναβαλιού), και ένα από τα 

μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου, το περίφημο 

Στάδιο Μαρακανά. Στο Ρίο βρίσκεται επίσης το 

μεγαλύτερο δάσος του κόσμου μέσα σε αστική 

περιοχή, το Δάσος Τιζούκα. 

Tο Ρίο είναι μία πόλη άκρως αντιφατική. Η χλιδή 

συνυπάρχει με την  απόλυτη φτώχεια. Αυτό φυσικά 

αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική της πόλης. Από 

τη μια βλέπεις τον εξαιρετικό μοντερνισμό του 

εμβληματικού αρχιτέκτονα Όσκαρ Νιμάγιερ, τις 

μεγαλειώδεις επαύλεις και τα μέγαρα της 

αποικιοκρατίας, τους υπερσύγχρονους 

ουρανοξύστες και από την άλλη τις πανάθλιες 

παραγκουπόλεις των φτωχών (φαβέλες).  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ: «Ζαχαρόψωμο» 

Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στο πανέμορφο 

Ρίο ντε Τζανέιρο. Η ξενάγησή μας θα αρχίσει με ένα 



 

 

από τα δύο διασημότερα υψομετρικά αξιοθέατα 

της πόλης, τον λόφο Πάο ντε Ασούκαρ. Η 

ονομασία του λόφου (=Ζαχαρόψωμο) οφείλεται 

στις εξαγωγές της ζάχαρης, στις οποίες είχαν 

επιδοθεί οι πορτογάλοι κονκισταδόρες από τον 16ο 

έως τον 18ο αιώνα. Προκειμένου να φορτωθεί το 

προϊόν στα καράβια τοποθετούνταν μέσα σε ειδικά 

καλούπια, τα οποία είχαν κωνικό σχήμα, σαν τον 

συγκεκριμένο λόφο. Ο Πάο ντε Ασούκαρ άρχισε να 

λειτουργεί ως αξιοθέατο το 1912, όταν 

δρομολογήθηκε το τελεφερίκ, που ήταν το πρώτο 

στη Βραζιλία και το 3ο στον κόσμο. Έχει ύψος 369 

μέτρα και από εκεί θα ατενίσουμε τον όρμο Μπο-

ταφόγκο, την παραλία Κοπακαμπάνα και την 

είσοδο του Κόλπου Γκουαναμπάρα. 

Διανυκτέρευση στο Ρίο.  

 

3η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ – ΙΛΙΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 

Αφήνουμε σήμερα το Ρίο και αναχωρούμε οδικώς 

με προορισμό μας το Άνγκρα ντος Ρέις, από όπου 

θα αναχωρήσουμε με πλοιάριο για το νησί Ίλια 

Γκράντε και το μεγαλύτερο χωριό του, το Βίλα ντο 

Αμπράγιο. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση.  

Έπειτα θα αναχωρήσουμε για μια πεζή ξενάγηση 

στον υπέροχο νησιωτικό παράδεισο της Ίλια 

Γκράντε, για να γνωρίσουμε την υπέροχη φύση του, 

τις τροπικές παραλίες του, τα δάση του, τους 

καταρράκτες και την ιστορία του. Διανυκτέρευση 

στο νησί.  

 

4η ημέρα: ΙΛΙΑ ΓΚΡΑΝΤΕ: ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ ΣΤΗ 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ – ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε 

για μια υπέροχη εξερεύνηση με σκάφος στη 

Γαλάζια Λίμνη (Lagoa Azul). Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για μία πανέμορφη λιμνοθάλασσα, με 

υπέροχα τυρκουάζ νερά των τροπικών. Θα 

απολαύσουμε τη βόλτα μας με το σκάφος, θα 

επισκεφθούμε επιλεγμένες παραλίες ενώ θα έχουμε 

τη χαρά να παρακολουθήσουμε και ένα… μάθημα 

για το πώς να φτιάχνουμε το διάσημο βραζιλιάνικο 

κοκτέιλ, την Καϊπιρίνια! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στην Ίλια Γκράντε. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

5η ημέρα: ΙΛΙΑ ΓΚΡΑΝΤΕ – ΠΑΡΑΤΙ: βόλτα με 4x4, 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ, ΜΠΟΚΑΪΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και φεύγουμε με πλοιάριο 

από την Ίλια Γκράντε για το Άνγκρα ντος Ρέις, όπου 

θα επιβιβαστούμε σε ιδιωτικά λεωφορεία με 

προορισμό το πανέμορφο Παρατί. Το 

παραθαλάσσιο Παρατί ξεχωρίζει για τα υπέροχα 

λευκά σπίτια του, σε αποικιακό ρυθμό, με το λευκό 

να «σπάει» από τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα. 

Φανταστείτε μεγάλες γειτονιές με λιθόστρωτα 

καλντερίμια και ατελείωτες σειρές από ολόλευκα 

σπίτια, όλα πεντακάθαρα και τακτοποιημένα: αυτό 

είναι το Παρατί! Όσο για τη φύση που το περιβάλλει, 

εδώ πλέον μιλάμε για φουλ του πράσινου, με τα 

πυκνά τροπικά δάση να σκεπάζουν τις 

βουνοπλαγιές που φαίνονται να «αγκαλιάζουν» την 

πόλη.  

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα. Έπειτα θα 

αναχωρήσουμε με ειδικά jeep 4x4 για να 

ξεναγηθούμε από έμπειρο ξεναγό στο Εθνικό Πάρκο 

του Βουνού Μποκάινα, ανάμεσα στο Σάο Πάολο και 

το Ρίο ντε Τζανέιρο. Σε αυτήν την μοναδική ξενάγηση 

θα περιηγηθούμε στην υπέροχη φύση του βουνού, 

θα γνωρίσουμε τους καταρράκτες του ενώ θα 

επισκεφτούμε και τοπικό αποστακτήριο! Επιστροφή 

στο Παρατί και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: ΠΑΡΑΤΙ: εξωτικές παραλίες 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε 

για να γνωρίσουμε με σκάφος τις πανέμορφες 

παραλίες γύρω από την περιοχή του Παρατί, που θα 

μας αφήσουν άφωνους από την εξωτική ομορφιά 

τους. Η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη από νησιά, 

νησίδες και μικρά φιορδ, που σημαίνει πως 

σχηματίζονται πολλές παραλίες, σε πιθανά και 

απίθανα σημεία, η κάθε μία πιο όμορφη από την 

άλλη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για να απολαύσετε το 

μπάνιο σας στα κρυστάλλινα νερά της περιοχής του 

Παρατί! 

Επιστροφή στο Παρατί. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: ΠΑΡΑΤΙ – ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Φτάνει η ώρα του αποχωρισμού με το Παρατί… 

Μετά το πρωινό μας λοιπόν αφήνουμε πίσω μας το 

υπέροχο Παρατί και επιστρέφουμε οδικώς στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα έχουμε ελεύθερο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

χρόνο για βόλτα στην πόλη σε χαλαρούς ρυθμούς. 

Διανυκτέρευση στο Ρίο. 

 

8η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ: Κορκοβάντο (Χριστός 

Λυτρωτής) – Παραλίες  

Σήμερα θα αρχίσουμε την εξερεύνηση του Ρίο από 

το πιο εμβληματικό αξιοθέατό του και ένα από τα 

διασημότερα αξιοθέατα του πλανήτη, το άγαλμα 

του Χριστού Λυτρωτή, που βρίσκεται στην κορυφή 

του λόφου Κορκοβάντο, σε ύψος 710 μέτρων. Ως 

εκεί θα φτάσουμε με τραινάκι που θα ακολουθήσει 

μια πολύ γραφική διαδρομή μέσα στην πόλη. Το 

άγαλμα βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους 

Τιζούκα. Στέκεται με απλωμένα τα χέρια σαν να 

ατενίζει όλο το Ρίο και να καλωσορίζει τον κόσμο 

που μπαίνει στο λιμάνι. Έχει ύψος 32 μέτρα, άνοιγμα 

χεριών 28 μέτρα και ζυγίζει 1.000 τόνους. 

Κατασκευάστηκε από ενισχυμένο τσιμέντο και 

σαπωνόλιθο. Το άγαλμα θεμελιώθηκε στις 12 

Οκτωβρίου 1931 και θεωρείται ένα από τα 7 

Θαύματα του Σύγχρονου Κόσμου. Εμείς λοιπόν σή-

μερα από το άγαλμα θα δούμε όλο το Ρίο ντε Τζα-

νέιρο από ψηλά αλλά και την καταπληκτική φύση 

που το περιβάλλει.  

Μετά θα κατεβούμε στις θαυμάσιες παραλίες, 

Κοπακαμπάνα, Ιπανέμα, Φλαμένγκο και Λομπλόν 

για βόλτες και χαλάρωση. Εκεί θα μπούμε για τα 

καλά στο πνεύμα αυτής της υπέροχης πόλης.  

Διανυκτέρευση στο Ρίο. 

 

9η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και είναι η 

καλύτερη στιγμή να βρίσκεται κανείς στο Ρίο! Η 

πόλη ανυπομονεί να γιορτάσει την αλλαγή του 

χρόνου και η αίσθηση αυτή γίνεται εμφανής 

παντού: όχι πως οι Βραζιλιάνοι χρειάζονται ειδικές 

αφορμές για διασκέδαση, αλλά η σημερινή μέρα 

(και ιδίως η νύχτα!) είναι αφορμή για ένα μεγάλο, 

ξέφρενο πάρτι! Απολαμβάνουμε λοιπόν το Ρίο ντε 

Τζανέιρο και την αλλαγή του χρόνου που εδώ είναι 

φαντασμαγορική, ένα μαγικό υπερθέαμα που θα 

θυμόμαστε για πάντα: με άπειρα βεγγαλικά, 

ντυμένοι στα λευκά, οι άνθρωποι καλωσορίζουν το 

νέο έτος σε ένα φανταστικό πάρτι στην παραλία της 

Κόπα Καμπάνα. Για όσους το επιθυμούν υπάρχει η 

επιλογή του Ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Πρώτη ημέρα του χρόνου και απολαμβάνουμε 

εκτενή πανοραμική ξενάγηση στο Ρίο!  

Θα περάσουμε από το διάσημο Στάδιο Μαρακανά, 

το μεγαλύτερο στον κόσμο, με το όνομά του να 

προέρχεται από τον ομώνυμο ποταμό που ρέει στην 

περιοχή. Επισήμως ονομάζεται Εστάντιο 

Ζορναλίστα Μάριο Φίλιο, προς τιμήν του 

δημοσιογράφου που είχε πρωτοστατήσει στην 

ανέγερσή του. Μαζί με το Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, 

θεωρείται γήπεδο-φετίχ για τους απανταχού 

ποδοσφαιρόφιλους.  

Ακολουθεί το Σαμποδρόμιο, ο ειδικά κατασκευασμέ-

νος πεζόδρομος για την παρέλαση των αρμάτων 

του Καρναβαλιού και όλων των σχολών σάμπα του 

Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον σχεδιασμό του δρόμου 

υπογράφει ο σπουδαίος βραζιλιάνος αρχιτέκτονας, 

Όσκαρ Νιμάγιερ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους 

κύριους εμπνευστές του αρχιτεκτονικού μοντερνι-

σμού παγκοσμίως. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1984 

και λίγο προτού πέσει το δικτατορικό καθεστώς της 

Βραζιλίας. Στα χρόνια της δικτατορίας ο Νιμάγιερ ή-

ταν εξόριστος.  

Μεταξύ άλλων θα δούμε και το φουτουριστικό 

Μουσείο του Αύριο, ένα μουσείο επιστήμης που 

σχεδίασε ο γνωστός μας Σαντιάγκο Καλατράβα, και 

φιλοξενεί επιστημονικά και διαδραστικά εκθέματα 

(λόγω των εορταστικών ωραρίων, η επίσκεψη στο 

Μουσείο του Αύριο ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 

και σε άλλη ημέρα της παραμονής μας στο Ρίο) 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ – ΜΟΝΑΧΟ  

Πρωινό ελεύθερο στο Ρίο (check-out στις 11:00) και 

χρόνος στη διάθεσή μας για τελευταίες βόλτες (και 

ψώνια!) στη μαγική αυτή μεγαλούπολη της 

Βραζιλίας! Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε εγκαίρως στο 

αεροδρόμιο για την πτήση μας για Μόναχο.  

 

12η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Άφιξη στο Μόναχο και ελεύθερος χρόνος στην 

πόλη. Διανυκτέρευση στο Μόναχο. 

 

13η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην 

πτήση για Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον 

κορωνοϊό πριν και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 23.12 

€ 3.090 
€ 3.310 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 
€ 4.130 

με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.150 € 

Επιβάρυνση για παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Gavea Beach Club: + 160 € 

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. 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 η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

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

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 

 

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. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

➢ Ξενοδοχείο 5* στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Hilton 

Copacabana). Γραφικές ποσάδες στο Παρατί 

και στο νησί Ίλια Γκράντε. Στο Μόναχο διαμονή 

σε ξενοδοχείο 4*. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από την 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12 που παρέχεται 

με επιβάρυνση). Πρωινό στο Μόναχο. 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, δραστηριότητες 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας αρχηγός με τεράστια εμπειρία στην 

περιοχή. 

➢ 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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι, φιλοδωρήματα, επιβάρυνση καυσίμων, 

αχθοφορικά & 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.), τα οποία 

καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. 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:  790 € 



 

 

 
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 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και τη 

σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν 

είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η 

ασφάλεια της προκαταβολής που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση 

της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η 

δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το 

συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 1.000€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 

στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν 

και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση 

που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

 καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@versustravel.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

ταξιδιωτικούς οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει 

την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας 

ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 



 

 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  



 

 

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

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

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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



 

 

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 



 

 

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

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

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

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 

 


