
 

 
 

 
Αναχωρήσεις 2022: 10.07,13.08, 06.10, 21.11     15  ημέρες 

Εκουαδόρ–Κολομβία 

Εθνικό πάρκο Ταϊαρόνα 

Γκουαγιακίλ – Κουένκα – Ριομπάμπα – Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι – Κίτο 

Μπογκοτά – Βίγια Ντε Λέιβα – Καρθαγένη – Σάντα Μάρτα 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Το πληρέστερο πρόγραμμα για το Εκουαδόρ και την Κολομβία, το μοναδικό που μας δίνει τη 

δυνατότητα να γνωρίσουμε σε βάθος και τις δύο αυτές συναρπαστικές χώρες, με εκτεταμένες 

ξεναγήσεις και επισκέψεις, προσεκτικά επιλεγμένες πόλεις για τη διαμονή μας και φυσικά με 

τον απαραίτητο χρόνο για να απολαύσουμε τα όσα βλέπουμε, χωρίς άγχος  

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

➢ Εξαιρετικές πτήσεις με την KLM  

➢ Το ταξίδι αυτό ανοίγει δρόμους με την επίσκεψη μιας αυθεντικής περιοχής της Κολομβίας. 

Πρόκειται για την επαρχία της Σάντα Μάρτα στην οποία αφιερώνουμε 2 διανυκτερεύσεις. 

Πρόκειται για ένα μωσαϊκό διαφόρων ινδιάνικων φυλών της περιοχής όπως οι Kogi, Arhuaco, 

Kankuamo και Wiwa. Βασικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Εθνικό πάρκο Ταϊρόνα, ένα 

θαύμα της φύσης, και μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Καραϊβικής, που πρέπει να 

προστατευτεί σαν κόρη οφθαλμού. 

➢ Με ημιδιατροφή.  

➢ Με τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Καρθαγένη, για πολλούς η ωραιότερη αποικιακή πόλη στη 

Λατινική Αμερική, με επαρκή χρόνο για να την εξερευνήσουμε και να την απολαύσουμε.  

➢ Πολύ καλά ξενοδοχεία 4* στο Κίτο, στην Καρθαγένη στην Μπογκοτά και στην Κουένκα. Στη 

Ριομπάμπα και στη Βίγια ντε Λέιβα διαμονή σε παραδοσιακές haciendas.  

➢ Κατανομή διανυκτερεύσεων: ΕΚΟΥΑΔΟΡ: Γκουαγιακίλ (1), Κουένκα (1), Ριομπάμπα (1), Κίτο 

(2). ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Μπογκοτά (2),  Βίγια ντε Λέιβα (1), Σάντα Μάρτα (2), Καρθαγένη (3).  

➢ Μετακινήσεις με αεροπλάνο, πούλμαν και πλοιάρια.  

➢ Εξόρμηση με τρένο στο διάσημο πέρασμα «Η Μύτη του Διαβόλου», στο Αλαουσί. 

➢ Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι, στο Εκουαδόρ, με τον ομώνυμο ηφαιστειακό γίγαντα. 

➢ Ημερήσια εκδρομή στον Εθνικό Δρυμό Ταϊρόνα της Καραϊβικής και μπάνιο στην απίθανη 

παραλία Λα Πισίνα. 

➢ Ξενάγηση στο Κίτο και επίσκεψη στο Σημείο Μηδέν, όπου συναντώνται τα Ημισφαίρια της Γης. 

➢ Ξενάγηση στην Μπογκοτά, με τα πανέμορφα μπαρόκ κτίρια και στο Μουσείο Χρυσού με τους 

καταπληκτικούς θησαυρούς. 

➢ Ξενάγηση και διαμονή στην αποικιακή Βίγια ντε Λέιβα, από τις ωραιότερες κωμοπόλεις της 

χώρας.  

➢ Επίσκεψη στη διάσημη Ζιπακίρα και με τα υπόγεια αλατωρυχεία και τον ιστορικό ναό που είναι 

εξ ολοκλήρου φτιαγμένος από αλάτι! 

➢ Επίσκεψη στο σπίτι που άφησε την τελευταία του πνοή ο Σιμόν Μπολίβαρ στη Σάντα Μάρτα. 

➢ Έλληνας αρχηγός-συνοδός με μεγάλη εμπειρία.  

➢ Περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν και ξεναγήσεις όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

πρόγραμμά μας. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες που θα ζήσουμε με το Versus 

 

Γιατί στην Κολομβία με το Versus 

Μια ολοκληρωμένη, πλήρης πρόταση για την Κολομβία, μία χώρα που παραδόξως δεν είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Επιλέγουμε διαμονή στην Καρθαγένη, παρά 

το υψηλό κόστος, για πολλούς την ωραιότερη πόλη της Λατινικής Αμερικής. Ταξιδεύομε φυσικά και 

στο Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, μια ευκαιρία που για πρώτη φορά προσφέρεται σε ελληνικό 

πρόγραμμα μόνο από το Versus! Διασχίζουμε πρώτοι στην Ελλάδα την Κολομβία από τον Ειρηνικό 

Ωκεανό έως τον Ατλαντικό και την Καραϊβική θάλασσα. 

 

Γιατί στο Εκουαδόρ με το Versus 

Ο Ισημερινός, ή Εκουαδόρ, είναι ένας απαιτητικός προορισμός, που απαιτεί προσεκτική 

οργάνωση του ταξιδιού, με έξυπνο σχεδιασμό και εστίαση στις λεπτομέρειες. Για την υλοποίηση 

του προγράμματος χρειάζεται φυσικά και έμπειρος αρχηγός-συνοδός που γνωρίζει καλά τον 

προορισμό, και το Versus διαθέτει αρχηγούς με πολυετή πείρα στον προορισμό που είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις . 

 

Καρθαγένη, η ωραιότερη πόλη της Λατινικής Αμερικής 

Η Καρθαγένη, επισήμως Καρθαγένη των Ινδιών, ιδρύθηκε το 1533 και υπήρξε στρατηγικής 

σημασίας λιμάνι για τους ισπανούς κονκισταδόρες. Από το λιμάνι της εμπορεύονταν κυρίως 

περουβιανό χρυσό και εισήγαγαν σκλάβους από την Αφρική. Και προκειμένου οι Ισπανοί να την 

προφυλάξουν από τους πειρατές, την περιέκλεισαν με τείχη, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τα 

τείχη και ολόκληρη η Παλιά Πόλη που περιβάλλεται από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  

 

Το παραδεισένιο Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα 

Το Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, που πρώτο το Versus επισκέπτεται, βρίσκεται στους πρόποδες της 

οροσειράς Σιέρα Νεβάδα ντε Σάντα Μάρτα και απλώνεται σε μία έκταση 17 τ.χλμ. Περιλαμβάνει 

ονειρικές κατάλευκες αμμώδεις παραλίες με τιρκουάζ νερά, κοραλλιογενείς υφάλους, τεράστιους 

ωκεάνιους βράχους, πυκνή ζούγκλα και μανγκρόβια δέντρα που έχουν τις ρίζες τους μέσα στο 

νερό. Εμείς θα πεζοπορήσουμε μέσα στη ζούγκλα και θα καταλήξουμε σε μία υπέροχη, ήρεμη 

παραλία με την ονομασία Λα Πισίνα. Θα απολαύσουμε το μπάνιο μας και θα χαλαρώσουμε 

πάνω στην κατάλευκη άμμο και κάτω από την πλούσια βλάστηση της ζούγκλας.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκουαδόρ ή αλλιώς Ισημερινός... Μισός καθισμένος στο βόρειο ημισφαίριο της 

πραγματικότητας και μισός καθισμένος στο νότιο ημισφαίριο του ονείρου, ανέπαφος ακόμη 

από τα κύματα των τουριστών, διατηρεί, όπως εξάλλου και η Κολομβία, αυτό που αναζητούν 

όλοι οι ταξιδιώτες που δεν ακολουθούν την πεπατημένη διαδρομή της Λατινικής Αμερικής: 

Πολυδιάστατες εικόνες και αυθεντικές συγκινήσεις. Η γοητευτική και ακατέργαστη συνάμα 

πλευρά της Λατινικής Αμερικής μοιάζει να τα έχει όλα: αρχαία ιστορία, αποικιακή κληρονομιά και 

φυσικά κάλλη απερίγραπτα. Χώρα με μεγάλη ιστορία, πολύπλευρο πολιτισμό και αστείρευτες 

εναλλαγές τοπίου, η Κολομβία γοητεύει τον επισκέπτη με την ανθρώπινη αμεσότητά της.  

 

➢ Επίσκεψη στο «Σημείο Μηδέν», στο Εκουαδόρ, από το οποίο περνά ο Ισημερινός 

(γεωγραφικόπλάτος00 0’ 0»), όπου θα φωτογραφηθούμε με το ένα πόδι στο βόρειο 

ημισφαίριο και με το άλλο στο νότιο!  

➢ Διαδρομή με το τρένο στο συγκλονιστικό πέρασμα Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο.  

➢ Ξενάγηση στο Μουσείο Χρυσού και στο Μουσείο Μποτέρο στην Μπογκοτά. 

➢ Επίσκεψη σε μια πελώρια εκκλησία στη Ζιπακίρα, χωρητικότητας 8.400 ατόμων, που είναι 

λαξευμένη στο βάθος ενός αλατωρυχείου.  

➢ Η περίφημη Καρθαγένη, ίσως η ωραιότερη αποικιακή πόλη στη Λατινική Αμερική. 

➢ Το Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, στις ακτές της Καραϊβικής. 

➢ Η επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Κοτοπάξι, στο Εκουαδόρ.  

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Το ταξίδι μας ξεκινά από τη μεγαλύτερη πόλη και κυριότερο λιμάνι του Ισημερινού, το Γκουαγιακίλ, 

συνεχίζουμε στην πανέμορφη Κουένκα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, στο Αλαουσί με την περίφημη διαδρομή με τρένο στη Μύτη του 

Διαβόλου, και την Ινγκαπίρκα, για να φτάσουμε στη Ριομπάμπα. Ερχόμαστε στον Εθνικό Δρυμό 

Κοτοπάξι, μέρος του Δρόμου των Ηφαιστείων, και φτάνουμε στην πρωτεύουσα Κίτο με το διάσημο 

μνημείο του Ισημερινού (Mitad del Mundo). Αποχαιρετώντας το κράτος του Ισημερινού, θα 

πετάξουμε για την πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά. Θα μεταβούμε στη Ζιπακίρα, με τη 

λαξευμένη στο βάθος ενός αλατωρυχείου εκκλησία της, και στην πανέμορφη κωμόπολη Βίγια ντε 

Λέιβα. Θα φτάσουμε στις ακτές της Καραϊβικής και τη Σάντα Μάρτα για να επισκεφθούμε το Εθνικό 

Πάρκο Ταϊρόνα και θα συνεχίσουμε για την «πόλη των πόλεων», την ιστορική Καρθαγένη, που 

βρίσκεται σε έναν απάνεμο κόλπο, εκεί όπου η παγκόσμια κληρονομιά τέμνει τη μυσταγωγία της 

Καραϊβικής, στον χώρο όπου η ιστορία της αισθητικής εφάπτεται με το απόλυτο… 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

KL 1572 13/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 751 13/08/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 10:00 17:00 

KL 741 26/08/2022 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:10 10:50 +1 

KL 1575 27/08/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 12:20 16:35 



 

 
 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

KL 1572 06/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 751 06/10/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 10:00 17:00 

KL 741 19/10/2022 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:10 10:50 +1 

KL 1575 20/10/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 12:20 16:35 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

KL 1572 21/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:35 

KL 753 21/11/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 10:15 18:30 

KL 741 04/12/2022 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:35 10:10 +1 

KL 1575 05/12/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 12:25 16:35 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρία 

Να περπατάς στα γραφικά σοκάκια της Καρθαγένης 

Η Καρθαγένη ιδρύθηκε το 1533 από τον Πέδρο ντε Ερέντια, ο οποίος την ονόμασε Καρθαγένη από 

την ομώνυμη ισπανική πόλη, απ’ όπου προερχόταν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του. Μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1984, συνδυάζει εξαιρετικά δείγματα της 

ισπανικής αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής με την εξωτική ατμόσφαιρα. 

Τα μπαλκόνια των σπιτιών της είναι γεμάτα μπουκαμβίλιες, τα καλντερίμια σχηματίζουν ειδυλλιακούς 

λαβυρίνθους, ενώ οι επισκέπτες που καταλαμβάνουν τις πλατείες πίνουν και καπνίζουν στα 

υπαίθρια καφέ, γευματίζουν στα βραβευμένα γκουρμέ εστιατόρια και κυκλοφορούν με άμαξες εντός 

των τειχών του πολύχρωμου ιστορικού κέντρου, που αναδύεται ως ένας νέος hot προορισμός. Όλοι 

μοιάζουν να προσπαθούν να χαθούν στα σοκάκια και στην ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της πόλης που 

κυριολεκτικά μάγεψε τον νομπελίστα Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες – εδώ άλλωστε εμπνεύστηκε τον 

«Έρωτα στα χρόνια της χολέρας». 

Όσο για την οικονομία της περιοχής, εξακολουθεί να βασίζεται στο εμπόριο, όπως συνέβαινε και 

πριν από αιώνες, όταν οι Ισπανοί αποικιοκράτες αξιοποιούσαν τη στρατηγική θέση του λιμανιού της 

για να εξάγουν τα πολύτιμα προϊόντα της χώρας και κυρίως τον χρυσό που άρπαζαν με ληστρικό 

τρόπο. Ο ενθουσιασμός των Ισπανών κατακτητών από τα αμύθητα κέρδη που εξασφάλιζαν ήταν 

τόσο μεγάλος που αποκαλούσαν την Καρθαγένη «Βασίλισσα των Ινδιών».  

Η πόλη-θρύλος έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο μέσα από εκατοντάδες πίνακες 

ζωγραφικής και βιβλία. Κάθε της λεπτομέρεια ή στιγμιότυπο έχει απαθανατιστεί από τους φακούς 

χιλιάδων φωτογράφων. Η απόδοση όλων αυτών των τιμών δεν είναι, βέβαια, παρά η στάση που 

αρμόζει στην πόλη-σύμβολο του νότιου ημισφαιρίου, στο έξοχο αυτό πολιτιστικό σταυροδρόμι που 

εξακολουθεί να στοιχειώνει τη φαντασία. Η Καρθαγένη των Ινδιών μοιάζει με ιδανικό, νότιο 

συμμετρικό της «αιώνιας πόλης».  

 



 

 
 

Αποσπάσματα από το ταξιδιωτικό μας ημερολόγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισημερινός: μισός καθισμένος στο βόρειο ημισφαίριο της 

πραγματικότητας και μισός καθισμένος στο νότιο ημισφαίριο του 

ονείρου… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίτο: Κεραυνοβόλος έρωτας 

Στο Κίτο, δεν νιώθεις περίεργα λόγω υψόμετρου, αλλά έχεις συναίσθηση ότι βρίσκεσαι στα 2.800 μέτρα. 

Το Κίτο αποτελούσε κομμάτι της Αυτοκρατορίας των Ίνκα Ταγουαντινσούγιο («Τέσσερα Βασίλεια»). 

Κατά την αποικιοκρατία, το Βασιλικό Ακροατήριο του Κίτο αποτελούσε κομμάτι της Αντιβασιλείας του 

Περού. Συνεπώς πολλά ονόματα από το παρελθόν τουΠερού είναι παρόντα κι εδώ: Αταουάλπα, 

Πιζάρο, Σούκρε, Μπολίβαρ. Είναι σαν να ακούς μια νέα εκδοχή μιας παλιάς ιστορίας. Θαυμάσιες παλιές 

αποικιακές εκκλησίες, υπέροχα μουσεία αλλά και αμέτρητες παραστάσεις δρόμου γοητεύουν τον 

επισκέπτη. Το πραγματικό όμως σύμβολο της πρωτεύουσας του Ισημερινού είναι το άγαλμα της 

Παρθένου του Panecillo, εμπνευσμένο από την Παρθένο του Κίτο. Δίνοντας σχήμα στην ομορφιά της 

γεμάτης χάρη φτερωτής αυτής παρθένου, σαν να χορεύει αιθέρια, μας συνεπαίρνει και μας ταξιδεύει. 

Το Κίτο έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: εμπορικά κέντρα, νυχτερινή ζωή, όμορφα πάρκα, 

εκπληκτικό περιβάλλον και εκατοντάδες πράγματα να ανακαλύψεις που το κάνουν άξιο εξερεύνησης. 

Στους φιδωτούς συχνά δρόμους του, μπορείτε να βρείτε τα πάντα: από ανθρώπους που χορεύουν 

αυθόρμητα, είτε βράδυ είτε πρωί, μέχρι γαμήλια τελετή να εορτάζεται χαρωπά σε δημόσια πλατεία. Αλλά 

πέρα από ό,τι έχει να προσφέρει αυτή η πόλη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό που μας ελκύει 

περισσότερο στο Κίτο είναι ότι δεν μας κάνει να νιώθουμε ξένοι. Κι αυτό εν μέρει λόγω των ανθρώπων 

του, εν μέρει λόγω της αρχιτεκτονικής στο ιστορικό κέντρο και λόγω των πολιτισμικών προσφορών τoυ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσιμποράσο, Καϊμποϊράσο, Κοτοπάξι, Τινγκουράουα, Κιλοτόα, αυτοί οι χιονισμένοι γίγαντες με τα 

ονόματά τους παρμένα από την ινδιάνικη μυθολογία καλωσορίζουν τους επισκέπτες της 

εκουαδοριανής κορδιλιέρας που διασχίζουν την Παναμερικάνα, τον  αυτοκινητόδρομο που ενώνει το 

Μεξικό με την Παταγονία, με κατεύθυνση προς τη Κουένκα. Στους πρόποδες αυτών των βουνών, σε 

υψόμετρο 2.500 έωςκαι 4.000 μ., ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι Ινδιάνοι Πουρουά και καλλιεργούν 

τις πλαγιές τους με πατάτες και καλαμπόκι, το χοντρό, ζουμερό καλαμπόκι που φυτρώνει σε αυτά τα 

υψόμετρα και το ψήνουν, το αλατίζουν και φτιάχνουν έναν εκλεκτό μεζέ. 

Ολόκληρες βουνο πλαγιές με απότομες κλίσεις, χωρισμένες σε χωράφια, σπαρμένα φυτά που τα 

διαφορετικά χρώματα των λουλουδιών τους συνθέτουν ένα καταπληκτικό παζλ. Και ούτε μια πεζούλα. 

Πως είναι δυνατόν να μη φεύγει το χώμα σε μια τροπική χώρα, όπου βρέχει τόσο πολύ; Και όμως. Τα 

ηφαίστεια έχουν χαρίσει σε αυτή τη γη τη λάβα τους, ένα χώμα τόσο πυκνό και πλούσιο που δεν μπορεί 

να το ξεπλύνει καμιά βροχή και που, ακόμα και ξύλο να μπήξεις, κάτι θα φυτρώσει. Η Ριομπάμπα, η 

πρωτεύουσα της επαρχίας Τσιμποράσο, που πήρε το όνομά της από την ψηλότερη κορυφή του 

Εκουαδόρ στα 6.300 μ., το τρίτο ψηλότερο ηφαίστειο στον κόσμο, το οποίο, λόγω της θέσηςτου, 

σχεδόν πάνω στη νοητή γραμμή του ισημερινού, είναι το κοντινότερο σημείο της Γης στον Ήλιο. Η 

επαρχία Τσιμποράσο είναι μια από τις δυο επαρχίες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ινδιάνικου 

πληθυσμού στη χώρα.  

Στη Ριομπάμπα, μια μικρή πόλη με αρκετά αποικια κτίσματα και εκκλησίες και περισσότερα, νεότερα, 

κατεβαίνουν καθημερινά πολλοί Ινδιάνοι από τα χωριά τους για να πουλήσουν τα αγροτικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα τους. Ημεγαλύτερη υπαίθρια λαϊκή αγορά, από τις μεγαλύτερες του 

Εκουαδόρ, γίνεται γύρω από την εκκλησία ΣανΑλφόνσο. Το θέαμα είναι συναρπαστικό. Ντομάτες, 

μικρές και μεγάλες, μπανάνες, πράσινες, κίτρινες και κόκκινες, καρύδες, ανανάδες, μάνγκο και δεκάδες 

άλλα φρούτα της τροπικής γης είναι απλωμένα πάνω σε πάγκους ή σε τεράστιους σωρούς στο 

πεζοδρόμιο. Και όχι μόνον αυτά. Καπέλα – κάθε φυλή έχει το δικό της στολισμό για τα καπέλα της, ένα 

έθιμο που επέβαλαν οι κονκισταδόρες, οι Ισπανοί κατακτητές, για να μπορούν να ξεχωρίζουν τους 

υπηκόους τους, παντελόνια, κιλίμια και υφαντά, τρανζιστοράκια, εξαρτήματα από διαλυμένα 

αυτοκίνητα και μηχανάκια, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, ό,τι χρειάζεται κάποιος για 

να πορευτεί σε υψόμετρο 2.600 μ.  

Και πίσω από τους πάγκους και τις στοίβες, αυτή η πανάρχαια φυλή των Άνδεων με το σκληρό 

πρόσωπο και τις μπλούζες, τις φούστες και τις μαντίλες τους σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 

Για τους ινδιάνικους πληθυσμούς της οροσειράς, οι εβδομαδιαίες υπαίθριες αγορές είναι κάτι 

παραπάνω από απλές εμπορικές συναλλαγές: είναι τόποςς συνάντησης και κοινωνικής 

συναναστροφής, ο χώρος και ο χρόνος που δηλώνουν την ταυτότητά τους.  Το Τσιμποράσο – 

«πλεξούδες από πάγο» , στην ινδιάνικη γλώσσα Κέτσουα – είναι ένα από τα πιο επιβλητικά βουνά, 

σμιλεμένο πάνω σε διαδοχικά στρώματα λάβας και σύμβολο για τους πληθυσμούς της περιοχής. Σε 

μια από τις πλαγιές του, ο Σιμόν ντε Μπολίβαρ εμπνεύστηκε το ποίημα του «Το ντελίριό μου στο 

Τσιμποράσο». Στο Εθνικό Δρυμό του, από τα 4.000 μέτρα και πάνω, συναντάμε και ταβικούνια, ένα 

όμορφο είδος της οικογένειας των αμερικανικών καμηλοειδών. Στο Εκουαδόρ ζουν τρία είδη αυτής της 

οικογένειας, τα βικούνια, τα λάμα και τα αλπάκα. Πολλά είναι εξημερωμένα και οι Ινδιάνοι 

χρησιμοποιούν το μαλλί και το κρέας τους.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εκουαδοριανό « μονοπάτι των Ίνκας », δεν υπόσχεται θέα σε χιονισμένους κρατήρες, ανταμείβει 

όμως τους τολμηρούς με μια υπέροχη διαδρομή μέσα από ινδιάνικους οικισμούςσ’ ένα από τα πιο 

όμορφα ορεινά τοπία της χώρας. Από το μονοπάτι των Ίνκας, το οποίο διέσχιζε ο βασιλιάς στη πορεία 

του προς το Κίτο, δεν έχουν απομείνει πολλά κομμάτια. Οι πέτρες από τις οποίες είχε κατασκευαστεί 

προορίζονταν για τα μαλακά πόδια των λάμα και όχι για τα άλογα και τα βόδια που χρησιμοποιούσαν 

οι Ισπανοί στις μετακινήσεις τους. Στη τοποθεσία Παρεδόνες, βρίσκονται και τα καλοδιατηρημένα 

ερείπια του ναού του Ήλιου της Ινγκαπίρκα, δεύτερου σε σημασία θρησκευτικού τόπου των Ίνκας, 

μετά το Μάτσου Πίτσου, στο Περού. 

Η Παναμερικάνα από το Κίτο προς το Βορρά και τα σύνορα με τη Κολομβία είναι διαφορετική. Έχει 

πολλές στροφές και υψομετρικές διαφορές, η βλάστηση είναι διαφορετική, τα χρώματα είναι 

διαφορετικά, τα πράσινα λιγότερα. Η διαδρομή περνά από το Οταβάλο, την πιο τουριστική πόλη του 

Εκουαδόρ. Είναι μια μικρή πόλη με σωστή ρυμοτομία, καθαρούς πλακόστρωτους δρόμους και 

ελεγχόμενη κίνηση, με ευρωπαϊκό θα έλεγε κανείς αέρα, πολλά ιντερνέτ καφέ και τράπεζες, αποτέλεσμα 

μάλλον των χρημάτων που απο φέρει η τουριστική ανάπτυξη. Στη κεντρική πλατεία, την Πλάσαντελος 

Πόντσος,  κάθε Σάββατο, γίνεται η μεγαλύτερη εμποροπανήγυρις της Λατινικής Αμερικής.  

Τουρίστες από κάθε μεριά της αμερικανικής ηπείρου αλλά και της Ευρώπης, συρρέουν για να 

αγοράσουν κάτι από την πλούσια χειροτεχνική παραγωγή των Οταβαλένιων και των γύρω περιοχών: 

υφαντά, τσάντες και αιώρες, διακοσμητικά χαλάκια, σάλια, κουβέρτες και πουλόβερ. Οι Οταβαλένιοι 

είναι διάσημοι για την υφαντική τους τέχνη , ενώ τα γύρω χωριά έχουν κι αυτά τη δική τους παραγωγή 

– το Κοτακάτσι είναι το κέντρο της επεξεργασίας δέρματος και το Σαν Αντόνιο είναι γνωστό για τα 

ξυλόγλυπτά του. 

 Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κανείς στην αγορά του Οταβάλο, την τεράστια πλατεία όπου χωράν 

επάνω από 1.000 μικροπωλητές, μαζί με τα αντικείμενα από την ακτή της χώρας, τη ζούγκλα, αλλά και 

την Κολομβία και το Περού. Το Οταβάλο ήταν από την προκολομβιανή εποχή σταυροδρόμι εμπόρων 

και αυτή την παράδοση συνεχίζει μέχρι σήμερα. Το Οταβάλο είναι χτισμένο σ΄ένα προνομιακό φυσικό 

τοπίο και προσφέρε ιστον επισκέπτη πολλές δυνατότητες για να περάσει ευχάριστα μερικές μέρες. Μα 

το πιο όμορφο στο Οταβάλο είναι για πολλούς, ο ιίδιοι οι κάτοικοί του. Η γλυκύτητα του τοπίου,  σε 

αντίθεση με την τραχύτητα και τους στιβαρούς ηφαιστειακούς όγκους της κεντρικής οροσειράς, έχει 

αποτυπωθεί στο πρόσωπό τους: πρόσωπα στρογγυλά, χαμογελαστά, με καλοσχηματισμένα 

χαρακτηριστικά και μεγάλα μάτια.  Πολλές όμορφες κοπέλες, οι περισσότερες ντυμένες με την 

παραδοσιακή τους ενδυμασία: άσπρο πουκάμισο, κεντημένο με πολύχρωμα λουλούδια και 

δαντελένια τελειώματα, και μαύρη, μακριά φούστα. Αλλά και οι άντρες ακολουθούν πιστά τις επιταγές 

της παράδοσής τους: μακριά κοτσίδα, ψάθινο καπελάκι, μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και 

σκούρο μπλε πόντσο. 

Κουένκα, το μικρό χωριό του Ισημερινού που κατασκευάζει τα αυθεντικά panamahats.  

Το panamahat θεωρείται η ποίηση των καπέλων, ένα μικρό διακριτικό, αλλάξε κάθαρο σύμβολο 

αναμφισβήτητου κομψού στυλ για άνδρες και γυναίκες. Μια υπογράμμιση της παρουσίας του 

κατόχου του με τον πιο φίνο τρόπο. Είναι δετα καπέλα με τη μεγαλύτερη επιτυχία στη μεγάληοθόνη: 

από τον Σον Κόνερι και τον Άντονι Χόπκινς, μέχρι τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, 

όλοι έχουν μια εμβληματική σκηνή, ένα καρέ γοητείας, φορώντας ένα panamahat. To 2012 η UNESCO 

ενέταξε τα panamahats στη λίστα με τα προστατευόμενα πολιτισμικά προϊόντα, με το επιχείρημα ότι η 

κατασκευή τους είναι μια τέχνη με μυστικά που περνάνε από γενιά σε γενιά. 

Γουαγιακίλ, το ορμητήριο για τους σύγχρονους Δαρβίνους. Μπορεί το μικρό ιστορικό του κέντρο να 

είναι απλό και λιτό αλλά για τους…τολμηρούς που θα ανέβουν τα 400 και πλέον σκαλιά που 

οδηγούν στο λόφο Cerro Santa Anna, η θέα από την κορυφή θα τους αποζημιώσει και με το 

παραπάνω! 

Γουαγιακίλ, τοορμητήριογιατουςσύγχρονουςΔαρβίνους. 

Μπορείτομικρόιστορικότουκέντροναείναιαπλόκαιλιτόαλλάγιατους…τολμηρούςπουθαανέβουντα 400 

καιπλέονσκαλιάπουοδηγούνστολόφοCerroSantaAnna, 

ηθέααπότηνκορυφήθατουςαποζημιώσεικαιμετοπαραπάνω! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κολομβία: Ανάμεσα στην αποικιακή αρχιτεκτονική και τον λατίνο 

αισθησιασμό, χτίζεις την δική σου υπερβατική ιστορία 

Όσοι έχουν συνδυάσει άρρηκτα στο μυαλό τους την Κολομβία με τον Πάμπλο Εσκομπάρ, καλό θα 

ήταν να αφήσουν πίσω τις εικόνες του Narcos. Γιατί η σημερινή Κολομβία είναι διαφορετική: μια 

μοντέρνα χώρα, γεμάτη ζεστούς, χαμογελαστούς ανθρώπους, καθώς και ολοένα περισσότερους 

τουρίστες που έρχονται να βγάλουν selfies με φόντο τις καρτ ποσταλίστικες πόλεις, την τροπική 

φύση, και τα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής.  

Χώρα με μεγάλη ιστορία, πολύπλευρο πολιτισμό και αστείρευτες εναλλαγές τοπίου, η Κολομβία 

γοητεύει τον επισκέπτη με την ανθρώπινη αμεσότητά της.  

Δεν γεννήθηκε τυχαία εδώ ο «μαγικός ρεαλισμός». Με το αεράκι του ωκεανού να δροσίζει τα 

παράλια και την ενδοχώρα, τους κόκκους καφέ να χρυσαφίζουν στον ήλιο, τις δαντελένιες παραλίες 

να απλώνονται στη Καραϊβική, τον Αμαζόνιο και τις αρχαίες πολιτείες, η φαντασία αφήνεται 

ελεύθερη να οργιάσει και να χτίσει υπερβατικές ιστορίες, με πρώτο και κύριο αφηγητή τον 

Κολομβιανό νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. 

Όμως η Κολομβία είναι κι ο απόλυτος προορισμός και για τους λάτρεις της φύσης. Το καλοκαίρι 

δεκάδες φάλαινες καταφθάνουν στα θερμά ύδατα της χώρας για να γεννήσουν, να μεγαλώσουν 

τα μικρά τους και να τους μάθουν να κολυμπάνε. Πρώτη σε βιοποικιλότητα πουλιών,  προσφέρεται 

και για bird watching ιδίως των τροπικών κολίμπρι με τα φοβερά χρώματα και τις θεαματικές 

εναέριες βουτιές ενείδει φλερτ.  

Στην Μπογκοτά, σε υψόμετρο 2.640 μέτρων στην οροσειρά των Άνδεων, περπατάς αργά – το 

καπέλο και το αντηλιακό απαραίτητα. Το κάθετο βουνό Monserrate ορίζει την κοινωνική κλίμακα της 

μεγαλούπολης.  Όσο ψηλότερα ζεις τόσο πιο πλούσιος είσαι. 

Με περηφάνια οι κάτοικοί της την αποκαλούν «Αθήνα της αμερικανικής ηπείρου». Κάποιοι λένε ότι ο 

δήμαρχος που έφτιαξε το Transmillenio, το δίκτυο των λεωφορείων ήταν ελληνικής καταγωγής. Ο 

καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Χουρμουζιάδης, από τους 

σπουδαιότερους στην Προϊστορική Αρχαιολογία, έστησε το προϊστορικό τμήμα στην τελευταία 

ανακαίνιση του Museo del Oro. Παρά την τεράστια λεηλασία των Ισπανών κατακτητών, το μουσείο 

διαθέτει μοναδικά χρυσά εκθέματα – για τους Ινδιάνους ο χρυσός συμβόλιζε την επιβολή.  

ΟκαθηγητήςτουΑριστοτέλειουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκηςΒασίληςΧουρμουζιάδης, 

απότουςσπουδαιότερουςστηνΠροϊστορικήΑρχαιολογία, έστησετοπροϊστορικότμήμαστην 

τελευταίαανακαίνισητουMuseodelOro. ΠαράτηντεράστιαλεηλασίατωνΙσπανώνκατακτητών, 

τομουσείοδιαθέτειμοναδικάχρυσάεκθέματα – γιατουςΙνδιάνουςοχρυσόςσυμβόλιζετηνεπιβολή.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παλιά πόλη La Candelaria βρίσκονται συγκεντρωμένα σε δυο οικοδομικά τετράγωνα η 

Νομισματική Συλλογή (Casadela Moneda), το Μουσείο Τέχνης (Museo de Arte), αμύθητης αξίας 

θησαυρούς της καθολικής εκκλησίας, η βιβλιοθήκη Luis Angel Arango και το Μουσείο Μποτέρο, με 

128 πίνακες και γλυπτά του Κολομβιανού διάσημου καλλιτέχνη και 83 έργα από τη συλλογή της 

οικογένειας του (Μπρακ, Νταλί, Ρενουάρ, Σαγκάλ κ.ά). Ισπανικός αποικιοκρατικός ρυθμός, γαλλικός 

κλασικισμός, αμερικανικός εκλεκτικισμός και μοντερνισμός συνυπάρχουν αρχιτεκτονικά γύρω από 

την κεντρική πλατεία Plaza de Bolivar στη Candelaria. Στη Zona Rosa με τη νέοϋρκέζικη ρυμοτομία, 

τα εμπορικά κέντρα, τις μπουτίκ, τα εστιατόρια και τα κλαμπ συγκεντρώνεται όλο το leisure chic της 

Μπογκοτά.  

Η εικόνα της Καρταχένα είναι εντελώς διαφορετική, με τα μπαλκόνια των σπιτιών της γεμάτα 

μπουκαμβίλιες και τα καλντερίμια να σχηματίζουν ειδυλλιακούς λαβυρίνθους.  Μνημείο της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1984, η Καρταχένα συνδυάζει δείγματα 

της ισπανικής αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής με εξωτική ατμόσφαιρα. Εκτός από τη σπουδαία 

συμβολή της στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κολομβίας, το άλλο ξακουστό λιμάνι της Καραϊβικής 

αποτελεί επίσης στρατηγικό σημείο αναφοράς για την κολομβιανή οικονομία, καθώς στα παράλιά 

της καταλήγει ένας μεγάλος πετρελαιαγωγός που μεταφέρει τον πολύτιμο – και συνάμα 

καταστροφικό – πόρο από τα βάθη της ενδοχώρας.  Η οικονομία της περιοχής εξακολουθεί να 

βασίζεται στο εμπόριο, όπως συνέβαινε και πριν αιώνες, όταν οι Ισπανοί αποικιοκράτες 

αξιοποιούσαν τη στρατηγική θέση του λιμανιού της για να εξάγουν τα πολύτιμα προϊόντα της χώρας 

που άρπαζαν με ληστρικότρόπο, με κυρίαρχο αντικείμενο τον χρυσό. Ο ενθουσιασμός των Ισπανών 

κατακτητών από τα αμύθητα κέρδη που εξασφάλιζαν από το αποικιακό εμπόριο ήταν τόσο μεγάλος 

που αποκαλούσαν την Καρταχένα  «Βασίλισσα των Ινδιών».  Σήμερα, ομάδες τουριστών 

καταλαμβάνουν τις κεντρικές πλατείες, πίνουν και καπνίζουν στα υπαίθρια καφέ,  τρώνε στα 

βραβευμένα γκουρμέ εστιατόρια της πόλης και κυκλοφορούν με άμαξες εντός των τειχών του 

πολύχρωμου ιστορικού κέντρου που αναδύεται ως ένας νέος, «χοτ» προορισμός. Όλοι μοιάζουν να 

προσπαθούν να χαθούν στα σοκάκια, και στην ατμόσφαιρα της πόλης, που πρώτα πρώτα είχε 

μαγεύσει τον Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες – εδώ άλλωστε εμπνεύστηκε τον  ‘Έρωτα στα Χρόνια της 

Χολέρας. 

Η Καρταχένα έχει περάσει στο μαζικό ασυνείδητο μέσα από εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής και 

βιβλία. Κάθετης λεπτομέρεια ή στιγμιότυπο έχει απαθανατιστεί από τους φακούς χιλιάδων 

φωτογράφων. Η απόδοση όλων αυτών των τιμών δεν είναι βέβαια παρά η στάση που αρμόζει στην 

πόλη- σύμβολο του νοτιου ημισφαιρίου, στο έξοχο αυτό πολιτιστικό σταυροδρόμι που εξακολουθεί 

να στοιχειώνει τη φαντασία. Η Καρταχένα των Ινδιών μοιάζει με ιδανικό, νότιο συμμετρικό της  «αιώνας 

πόλης».   

ΗΚαρταχένατωνΙνδιώνμοιάζειμειδανικό, νότιοσυμμετρικότης «αιώναςπόλης».   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Κολομβιανοί είναι άνθρωποι εγκάρδιοι κι ευγενικοί. Έχουν δε μια λέξη ιερή: το “tinto”, ένα φλιτζάνι 

ζεστό μαύρο καφέ, το οποίο προσφέρουν στους επισκέπτες. Εκατοντάδες «φάρμες» καφέ βρίσκονται 

στο περίφημο «τρίγωνο του καφέ», στις περιοχές δηλαδή Quindio, Caldas και Risaralda που 

φημίζονται για τις φυτείες του «μαύρου χρυσού».  

Η διάχυτη αίσθηση συναισθηματικής αμεσότητας και εσωτερικής καθαρότητας των ανθρώπων είναι 

η πρώτη ανάμνηση που διεκδικεί μια θέση στη μνήμη μας. Η καθημερινότητα σε αυτή τη μεριά του 

πλανήτη αρκεί, ωστόσο, για να μουδιάσει τη διάθεση και του πλέον αισιόδοξου παρατηρητή.  

Οι θεοί της Καραϊβικής συνεχίζουν να κινούν αργά τα νήματα της ζωής των κατοίκων της χώρας που 

μοιάζουνπλούσιοι σε βιώματα καίτοι, εκτων πραγμάτων, ολιγαρκείς ως προς τα υλικά αγαθά.  

Είθε «οι φυλές που έχουν καταδικαστεί σε εκατό χρόνια μοναξιάς, να έχουν επιτέλους μια δεύτερη 

ευκαιρία» –Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ταϊρόνας, οι Τσίμπτσα, οι Κίμπαγια και όλοι οι λαοί που κατοικούσαν στην Κολομβία πριν φτάσουν εκεί οι 

κονκισταδόρες θα είχαν σήμερα ξεχαστεί αν δεν είχαν φτιάξει τόσα χρυσά κοσμήματα και αγάλματα.  

Οι τότε χρυσοχόοι χρησιμοποιούσαν την τουμπάγα – ένα μείγμα χρυσού με 4-5% άργυρο που έλιωναν μαζί με 

χαλκό. Ανάλογα με την περιεκτικότητα, το χρώμα άλλαζε. Επίσης, για να αλλάξουν το χρώμα, έτριβαν τα 

κοσμήματα με χόρτα, η οξύτητα των οποίων αντιδρούσε με το χαλκό, και τα περνούσαν από τη φωτιά: 

καθαρίζοντας τα οξείδια έβγαινε ο καθαρός χρυσός. Για τους Ισπανούς η Κολομβία ήταν η πατρίδα του 

χρυσού, το Ελ Ντοράντο.  

Ένας καινούργιος αρχηγός (cacique), αυτός της Γουαταβίτα, έμεινε στην ιστορία, καθώς η περιγραφή της 

στέψης του γέννησε τον μύθο του Ελ Ντοράντο: «Σχημάτισαν κύκλο γύρω από τη λίμνη. Τριγύρω οι ιθαγενείς 

φορούσαν χρυσά στολίδια, κορώνες και πολύχρωμα φτερά. Όταν άρχισε η γιορτή του εξαγνισμού, άναψαν 

φωτιές και ο καπνός σκοτείνιασε τον ουρανό. Ο διάδοχος τότε γδύθηκε και άλειψαν το γυμνό κορμί του με γόμα. 

Ύστερα άπλωσαν πάνω του χρυσόσκονη μέχρι που τον σκέπασαν από την κορυφή έως τα νύχια. Ανέβηκε έτσι 

πάνω στη σχεδία, όπου έμεινε ακίνητος. Στα πόδια του τοποθέτησαν έναν μεγάλο σωρό από χρυσάφι και 

σμαράγδια για να τα προσφέρει στον θεό του. Οι τέσσερις πιο σπουδαίοι αρχηγοί τον συνόδευαν πάνω στη 

σχεδία. Ήταν υπήκοοί του, γυμνοί και αυτοί, στολισμένοι με χρυσαφένια φτερά, κορώνες, βραχιόλια, 

σκουλαρίκια και ο καθένας μετέφερε τα δώρα του. Όταν η σχεδία απομακρύνθηκε από τη στεριά, άρχισαν να 

αντηχούν τρομπέτες, κέρατα και άλλα όργανα... Ο “επιχρυσωμένος” αρχηγός έριξε τα δώρα του στη λίμνη, ενώ 

αυτοί που τον συνόδευαν έκαναν το ίδιο. Όταν τελείωσαν, γύρισαν στη στεριά και ξανάρχισαν τα όργανα, που 

είχαν στο μεταξύ σιγήσει. Αυτή ήταν η τελετή υποδοχής του καινούργιου αρχηγού και ο τρόπος που έδειχναν 

πως τον αναγνώριζαν ως αφέντη και άρχοντά τους».  

Από την άλλη βέβαια, ο μέγιστος Εδουάρδο Γκαλεάνο στο περίφημο βιβλίο του 

«LasvenasabiertasdeAméricaLatina» υποστηρίζει πως «ο Ελ Ντοράντο δεν υπήρξε παρά ένας μύθος που 

επινόησαν οι ιθαγενείς ώστε να απομακρύνουν τους άπληστους κονκισταδόρες από τις εστίες τους, 

αναγκάζοντάς τους να αναζητούν επί ματαίω στην άγρια ζούγκλα του Αμαζονίου και του Ορινόκο».  

Όπως και να ‘χει, από τους θησαυρούς αυτούς σώθηκαν ελάχιστα δείγματα, καθώς τα αριστουργήματα αυτά 

της τέχνης οι Ισπανοί κατακτητές τα έλιωναν και τα έκαναν πλάκες χρυσού που τις έστελναν στους βασιλείς 

τους.  

Και αυτά τα ελάχιστα δείγματα είναι που κάνουν το MuseodeOro της Μπογκοτά το εντυπωσιακότερο Μουσείο 

Χρυσού στον κόσμο. 

 

 

Ο μύθος του  

Ελ Ντοράντο 

και το  

Μουσείο Χρυσού 

της Μπογκοτά 



 

 
 

Ο Εθνικός Δρυμός Ταϊρόνα 

 

Βρίσκεται στο κολομβιανό τμήμα της 

Βόρειας Καραϊβικής, κοντά στην πόλη 

Σάντα Μάρτα (Περιφέρεια 

Μαγκνταλένα) και θεωρείται ένα 

θαύμα της φύσης που πρέπει να 

προστατευτεί ως κόρη οφθαλμού. 

Καταλαμβάνει περίπου 30 τ.χλμ 

θαλάσσιας περιοχής στην Καραϊβική 

και 150 τ.χλμ ξηράς. Καλύπτεται από 

πεδιάδες, παραλίες, ποτάμια, κοιλάδες 

και χαμηλά βουνά που φτάνουν σε 

ύψος τα 900 μ.  

Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο ζουν 

108 είδη θηλαστικών και 300 είδη πουλιών. Επίσης ζουν 70 είδη νυχτερίδων. Τα τρία ζώα που συναντάμε 

πιο συχνά στο πάρκο είναι οι αμερικανικοί πίθηκοι, τα ελάφια και οι πανέμορφες αγριόγατες οσελότοι – 

σαρκοφάγες γάτες που μοιάζουν με τίγρεις. Στον υδάτινο πληθυσμό του πάρκου συγκαταλέγονται 31 

είδη ερπετών, 15 αμφίβιων, 202 είδη σπόγγων, 471 οστρακοειδών, 96 είδη υδρόβιων σκουληκιών, 700 

είδη σαλιγκαριών, 110 είδη κοραλλιών και 401 είδη ψαριών θαλάσσιων και ποταμίσιων. Επίσης 

υπάρχουν 350 είδη φυκιών και 770 είδη φυτών. 

Κι αν αναρωτιέστε για πιθανή ύπαρξη ανθρώπινης ζωής μέσα σε αυτόν τον Κήπο της Εδέμ, ναι η 

απάντηση είναι θετική. Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως όντως υπήρξαν στην περιοχή ανθρώπινοι 

οικισμοί πριν από τον 16ο αιώνα. Δηλαδή πριν από την εμφάνιση των ισπανών κατακτητών. Προφανώς 

οι ιθαγενείς κάτοικοι εκδιώχτηκαν ή εξολοθρεύτηκαν… 

  



 

 
 

Ο αλάτινος Καθεδρικός της Ζιπακίρα 

Λένε πως η πίστη κάνει θαύματα, όμως εν 

προκειμένω το θαύμα αυτό το 

κατασκεύασαν ο άνθρωπος και η φύση. 

Βρίσκεται σε μία μικρή πόλη, τη Ζιπακίρα, 

κοντά στην Μπογκοτά. Η πόλη είναι 

χτισμένη σε υψόμετρο 2.652 μ., πάνω στις 

Άνδεις, τη μακρύτερη οροσειρά της Γης. 

Όμως αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ σ’ 

αυτή την περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της 

Τριτογενούς Περιόδου, όταν δηλαδή 

σχηματίστηκαν οι Άνδεις (πριν από 250 

εκατ. χρόνια), δημιουργήθηκε μαζί με την 

οροσειρά και η μεγαλύτερη εναπόθεση 

ορυκτού άλατος στον κόσμο. Τα ορυχεία 

αυτά, όπως έδειξαν αρχαιολογικές 

έρευνες, αξιοποιούνταν ήδη από τον 5ο 

αιώνα π.Χ., από τον πολιτισμό των Μουίσκα – αυτή ήταν η κύρια οικονομική δραστηριότητα της φυλής. Ο πρώτος 

ευρωπαίος ειδικός που επισκέφτηκε τη Ζιπακίρα το 1801 ήταν ο Γερμανός φισιοδίφης εξερευνητής Αλεξάντερ φον 

Χούμπολτ, ο οποίος σε έκθεσή του εκτίμησε τους πόρους του αλατωρυχείου σε 1 εκατ. κ.μ.. Σήμερα το 

αλατωρυχείο καλύπτει έκταση 220 χλμ. σε βάθος 200 μ.  

Στην περιοχή πλέον, πέρα από το ορυχείο, υπάρχει ένα σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο Ελ 

Άμπρα, έναν από τους παλαιότερους οικισμούς της Αμερικής, το Μουσείο Εξόρυξης, Ορυκτολογίας, Γεωλογίας 

& Φυσικών Πόρων και το Πάρκο του Άλατος. Εκεί όμως υπάρχει και ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής – ο Καθεδρικός 

του Άλατος της Ζιπακίρα.  

Η ιστορία αυτού του ναού είναι συγκινητική. Το πρώτο τμήμα του το σκάλισαν οι αλατωρύχοι το 1932, πάνω στον 

μαλακό αλάτιο βράχο, σαν ένα μικρό εκκλησάκι για τους ίδιους – για να προσεύχονται πριν αρχίσει η δουλειά και 

να προστατεύονται από τα ατυχήματα. Σύντομα το εκκλησάκι έγινε γνωστό και η τεράστια προσέλευση κόσμου 

οδήγησε τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής το 1950 στην επέκτασή του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 

1954 και ο ναός αφιερώθηκε στην Παναγία του 

Ροδαρίου, προστάτιδα όλων των ανθρακωρύχων. 

Τα εγκαίνια έγιναν Δεκαπενταύγουστο. Το κόστος 

κατασκευής ξεπέρασε τα 285 εκατ. δολάρια.  

Ο ναός είναι μία τρίκλιτη βασιλική επιφάνειας 5.500 

τ.μ. με μήκος 120μ. και ύψος 22μ. Έχει έξι κύριες 

κολώνες στήριξης και χωρητικότητα 8.000 ατόμων. 

Οι εικόνες και όλα τα διακοσμητικά και αρχιτεκτονικά 

στοιχεία είναι λαξευμένα με το χέρι πάνω στο αλάτι. 

Μόνο ελάχιστα μαρμάρινα γλυπτά υπάρχουν και 

ένα από αυτά βρίσκεται στο έδαφος-πάτωμα. Έχει 

τίτλο «Η δημιουργία του ανθρώπου» και αποτελεί 

παραλλαγή της «Δημιουργίας» του Μιχαήλ 

Άγγελου. Ο ναός χωρίζεται σε τρία μέρη τα οποία 

επικοινωνούν μεταξύ τους με κατανυκτικούς 

διαδρόμους. Ο δε φωτισμός όλης της κατασκευής 

προκαλεί μία απόκοσμη αίσθηση στον επισκέπτη.  

Το 1995 προστέθηκαν στο αρχικό κτίσμα 14 μικρά παρεκκλήσια που συμβολίζουν τους 14 σταθμούς του 

Σταυρού τη Μεγάλη Εβδομάδα με ανάλογη εικονογράφηση. Οι επισκέπτες εισέρχονται στις δαιδαλώδεις 

εγκαταστάσεις του ναού κατεβαίνοντας από τον κεντρικό τρούλο που συμβολίζει το ουράνιο στερέωμα… 



 

 
 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Γκουαγια-

κίλ (Εκουαδόρ) 

Αναχώρηση αεροπορικώς μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

για το Γκουαγιακίλ. Άφιξη, τακτοποίηση, διανυκτέ-

ρευση. 

 

2η ημέρα: Γκουαγιακίλ (ξενάγηση) – Κουένκα 

Το Γκουαγιακίλ είναι η μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοι-

κημένη πόλη του Εκουαδόρ και το κύριο λιμάνι της χώ-

ρας. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Γκουά-

γιας, που εκβάλλει στον ομώνυμο κόλπο στον Ειρηνικό 

Ωκεανό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην 

πόλη. Θα περπατήσουμε στην περίφημη Μαλεκόν Σι-

μόν Μπολίβαρ, όπου θα δούμε την πλατεία Ολμέντο, 

τον Πύργο του Ρολογιού, τη Ροτόντα, τον Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Στη συνέχεια θα μετα-

βούμε στην πανέμορφη συνοικία Λας Πένας και θα 

φτάσουμε στον λόφο Σάντα Άνα, απ’ όπου θα απο-

λαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Μετά το πέ-

ρας της ξενάγησης θα συνεχίσουμε για την Κουένκα. 

Άφιξη και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέ-

ρευση. 

 

3η ημέρα: Κουένκα (ξενάγηση) – Αλαουσί – Μύτη του 

Διαβόλου (με τραίνο) – Ινγκαπίρκα – Ριομπάμπα 

Η πόλη της Κουένκα ιδρύθηκε από τους Ισπανούς το 

1557 και κοσμείται με υπέροχα κτίρια και εκκλησίες του 

16ου και του 17ου αιώνα. Τα περισσότερα σπίτια της 

Κουένκα βρίσκονται στις όχθες των τεσσάρων ποτα-

μών της (Τάρκι, Γιανούκαϊ, Τομεμπάμπα και Μα-

τσινγκάρα). Τα καλντερίμια της, τα πανέμορφα μπαλ-

κόνια και οι κήποι δίνουν στην πόλη αυτή μια ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα. Η Κουένκα είναι επίσης γνωστή για τα 

φημισμένα χειροποίητα ψάθινα καπέλα «τοκίλα» ή «κα-

πέλα Παναμά». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας 

θα διαπιστώσουμε γιατί η πόλη αυτή θεωρείται από τις 

πιο όμορφες της χώρας. Εντός της ημέρας θα επι-

σκεφθούμε, επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο των Ίνκας, 

Τόδος λος Σάντος, που ανακαλύφθηκε μόλις το 1972, 

στη γειτονιά Πουμαπούνγκο, ανάμεσα σε σπίτια, δρό-

μους και μοντέρνα κτίρια. 

Συνεχίζουμε οδικώς για το Αλαουσί. Φτάνοντας θα ε-

ξορμήσουμε με το τρένο στην Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο, 

τη «Μύτη του Διαβόλου». Πρόκειται για ένα απόκρημνο 

πέρασμα, το οποίο για να καταστεί προσπελάσιμο 

Γκουαγιακίλ 

Γκουαγιακίλ 

Κουένκα 

Κουένκα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρειάστηκε η εγκατάσταση ενός πολύπλοκου συστή-

ματος στις ράγες. Παρότι κατασκευάστηκε στις αρχές 

του περασμένου αιώνα, προκαλεί θαυμασμό ακόμη 

και σήμερα. Επιστροφή στο Αλαουσί αφού κάνουμε 

πρώτα μια στάση στην Ινγκαπίρκα, όπου θα επισκεφ-

θούμε το ομώνυμο φρούριο – το πιο σημαντικό μνη-

μείο των Ίνκας στο Εκουαδόρ. Κατόπιν συνεχίζουμε για 

το Ριομπαμπα. Άφιξη καιτακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ριομπάμπα – Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι – Κίτο 

Πρωινή αναχώρηση για τον Εθνικό Δρυμό Κοτοπάξι, 

όπου δεσπόζει ο ομώνυμος ηφαιστειακός γίγαντας. Α-

πολαμβάνοντας μια μοναδική διαδρομή -μέρος της ο-

ποίας είναι και ο περίφημος Δρόμος των Ηφαιστείων, 

θα φτάσουμε στον κατάφυτο δρυμό. Από τα ψηλό-

τερα ηφαίστεια στον κόσμο, το Κοτοπάξι (υψόμετρο 

5.897 μ.) καλύπτεται σχεδόν όλο τον χρόνο από αιώνια 

χιόνια και παγετώνες. Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί ένα 

προστατευόμενο οικοσύστημα για τα καμηλοειδή των 

Άνδεων – βικούνια, λάμα και αλπακά. Μετά τη μονα-

δική αυτή εμπειρία θα συνεχίσουμε οδικώς για το Κίτο. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέ-

ρευση. 

 

5η ημέρα: Κίτο (ξενάγηση – Σημείο Μηδέν) 

Η πόλη του Κίτο διαθέτει το καλύτερα διατηρημένο ιστο-

ρικό κέντρο σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. Το Κίτο 

μάλιστα, υπήρξε μαζί με την πολωνική πόλη της Κρακο-

βίας οι πρώτες πόλεις που χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία 

παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης υπάρχουν σήμερα 130 μνημειακά κτίρια 

και 5000 ιδιωτικά διατηρητέα σε πολλά και διαφορετικά αρ-

χιτεκτονικά και γλυπτικά-διακοσμητικά στυλ.  

Στην ξενάγησή μας θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα 

από αυτά, όπως είναι Εθνική Βασιλική Βότο, η Μεγάλη 

Πλατεία γνωστή και ως Πλατεία της Ανεξαρτησίας, τα α-

νάκτορα της Προεδρίας και της Αρχιεπισκοπής, ο ναός 

της Κομπανίας του Ιησού (των 12 Αποστόλων, δηλαδή) 

με τον εντυπωσιακό εσωτερικό διάκοσμο,  το Μοναστήρι 

του Αγίου Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο θρησκευ-

τικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Νότιας Αμερικής κ.α.  

Εν συνεχεία θα ανεβούμε στον λόφο Πανεσίγιο («λόφος 

μικρού ψωμιού») με το τεράστιο άγαλμα της Παρθένας 

του Κίτο, για να απολαύσουμε μία πανοραμική θέα της 

πρωτεύουσας, και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

«Σημείο Μηδέν», το σημείο από το οποίο περνά ο Ισημερι-

νός (γεωγραφικό πλάτος 00 0' 0"). Θα δούμε το μνημείο 

Μιτάδ ντελ Μούντο (=το μέσον του κόσμου) και θα φωτο-

γραφηθούμε με το ένα πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και με 

το άλλο πόδι στο νότιο! 

Κουένκα 

Ριομπάμπα 

Αλαουσί 

Εθνικός Δρυμός Κοτοπάξι 
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 Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Κίτο – Μπογκοτά 

Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για 

να πάρουμε την πτήση μας για τη Μπογκοτά. Χτισμένη 

σε υψόμετρο 2.640 μ., η πρωτεύουσα της Κολομβίας 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα α-

στικά κέντρα της Λατινικής Αμερικής.  

Η Μπογκοτά τοποθετείται γεωγραφικά σχεδόν στο κέντρο 

της χώρας, σε ένα οροπέδιο στη λεγόμενη Σαβάνα της 

Μπογκοτά. Χτισμένη μάλιστα στα 2.640 μ. από το επίπεδο 

της θάλασσας, αποτελεί την τρίτη ψηλότερη πρωτεύουσα 

του κόσμου (μόνο η Λα Πας της Βολιβίας και το Κίτο του 

Ισημερινού βρίσκονται ψηλότερα!) Χάρη στην πλούσια 

και εύφορη γη, η Μπογκοτά άνθισε γρήγορα, η υφα-

ντουργία της μάλιστα παρουσίαζε εξαιρετικά δείγματα 

ήδη από την εποχή των πρώτων ιθαγενών. Πριν ακόμη 

φτάσουν στη νότια Αμερική οι Ισπανοί κονκισταδόρες, η 

Μπογκοτά είχε φτάσει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολυπλη-

θές πολιτιστικό κέντρο με επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.  

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 

1538 και από τότε εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα με-

γάλα αστικά κέντρα της ισπανικής αποικιακής εξουσίας 

του Νέου Κόσμου. Το 1819, με την απελευθέρωσή της από 

τον Σιμόν Μπολίβαρ, η Μπογκοτά έγινε η πρωτεύουσα 

της Μεγάλης Κολομβίας, μιας συνομοσπονδίας που πε-

ριλάμβανε τα εδάφη των σημερινών χωρών του Παναμά, 

της Κολομβίας, της Βενεζουέλας και του Ισημερινού. Μετά 

τη διάλυση της συνομοσπονδίας, έμεινε πρωτεύουσα της 

Νέας Γρανάδας − αυτή ήταν η αποικιακή ονομασία της 

Κολομβίας.  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Μπογκοτά (ξενάγηση) 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 

τα περίφημα αποικιακά κτίρια της πόλης, που ώθησαν 

πολλούς κατά τον 17ο και τον 18ο αι. στο να αποκαλέ-

σουν την Μπογκοτά (Bogotá) «Αθήνα της Νότιας Αμερι-

κής».  

Αμέσως λοιπόν μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα 

ξεκινήσουμε για μία μεγάλη ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο 

της πανέμορφης Μπογκοτά, τη λεγόμενη Καντελαρία. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να πούμε ότι όλο το ιστορικό κέντρο 

θεωρείται εξαιρετικό δείγμα της ισπανικής αποικιακής αρ-

χιτεκτονικής. Θα αρχίσουμε λοιπόν από τη Μεγάλη Πλα-

τεία της Καντελαρίας, την Πλατεία Μπολίβαρ με το μεγα-

λειώδες άγαλμα του απελευθερωτή της Λατινικής Αμερι-

κής. Στα χρόνια της ισπανικής αποικιοκρατίας (16ος-19ος 

αιώνας) η Μεγάλη Πλατεία εξυπηρετούσε στρατιωτικούς 
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Κίτο 
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σκοπούς, λειτουργούσε ως μεγάλη αγορά και επίσης διέ-

θετε αρένα για ταυρομαχίες. Και φυσικά ήταν τόπος εκτέ-

λεσης των εγκληματιών και των αντιφρονούντων.  

Στην ανατολική πλευρά της πλατείας θα δούμε τον Καθε-

δρικό Ναό, ο οποίος χτίστηκε πάνω στην πρώτη εκκλησία 

της πόλης η οποία οικοδομήθηκε το 1539 και διαφυλάσσει 

μεγάλο αριθμό χειροτεχνημάτων, υφαντών και καλλιτε-

χνημάτων των 4 αιώνων ιστορίας της.  

To δε παρακείμενο παρεκκλήσι Nτε Σαγκράριο έχει 

χαρακτηριστεί ως διαμάντι της εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής και στεγάζει πολύτιμες αγιογραφίες του 

Ισπανού Γκρεγκόριο Βάσκες, που είναι ο βασικός 

εκφραστής της ισπανικής μπαρόκ ζωγραφικής.  

Ακολουθεί το Καπιτώλιο, δείγμα της αναγεννησιακής και 

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, το οποίο χτίστηκε μεταξύ 

1847 και 1926 και είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό δείγμα κυ-

βερνητικών κτιρίων στη Δημοκρατία της Κολομβίας. Στο 

κέντρο του Καπιτωλίου βρίσκεται το Ελλειπτικό Μέγαρο, 

στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις της Βουλής 

και της Γερουσίας. Εκεί εκτίθενται και προτομές των προη-

γούμενων προέδρων της χώρας, με προεξάρχοντα τον 

Στρατηγό Τομάς Σιπριάνο Μποσκέρα που εξέτισε 4 θη-

τείες. Εκεί βρίσκεται και η προτομή του συνθέτη Ραφαέλ 

Νούνιες που συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Κολομβίας. 

Κατά την περιήγησή μας στη Μεγάλη Πλατεία ή αλλιώς 

Πλατεία Μπολίβαρ θα δούμε επίσης το επιβλητικό Δικα-

στικό Μέγαρο και το Δημαρχείο της Μπογκοτά, το Σχολείο 

Σαν Μπαρτολομέ, το παλιότερο της χώρας και η Κάσα ντε 

λος Κομουνέρος, ένα πρώην διοικητικό αποικιακό κτίριο, 

το οποίο σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και αρχείο της ε-

πανάστασης για την ανεξαρτησία της Μπογκοτά από 

τους κονκισταδόρες. 

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην πόλη κινούμενοι 

στην περίφημη Καρέρα 7, την κεντρική λεωφόρο της Μπο-

γκοτά. Στο παρελθόν η ονομασία της ήταν Ρεάλ ντε Κο-

μέρσιο (Βασίλειο του Εμπορίου) και στα χρόνια της αποι-

κιοκρατίας ήταν η κεντρική βόρεια έξοδος προς τα λατο-

μία άλατος. Σήμερα κατά μήκος της λεωφόρου βλέπουμε 

ένα ενδιαφέρον μείγμα αρχιτεκτονικής, παλιάς και νέας, ε-

πηρεασμένης από πλείστα διεθνή κινήματα αλλά και με έ-

ντονο το στοιχείο της αρχιτεκτονικής των ιθαγενών. Καθ’ 

οδόν προς την Μπογκοτά θα διασχίσουμε όμορφα 

πάρκα, θα περάσουμε από το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου 

με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες και τα εμπορικά 

κέντρα, θα δούμε το Εθνικό Μουσείο, και τις ειδικές ζώνες: 

shopping, γαστρονομίας, διασκέδασης, μόδας και κο-

σμημάτων.  

Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην Ουσακέν, μία παλιά ι-

στορική συνοικία που κάποτε ήταν ξεχωριστή πόλη και 

σήμερα αποτελεί προάστιο της Μπογκοτά.  Η αποικιακή 

αύρα της συνταιριάζει με τις μοντέρνες κατασκευές, όπως 

Μπογκοτά 
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θα διαπιστώσουμε στη βόλτα στην κεντρική πλατεία και 

τους γύρω δρόμους. Το απόγευμα προβλέπεται ελεύθε-

ρος χρόνος για χαλαρή βόλτα στην Μπογκοτά. Διανυκτέ-

ρευση. 

 

8η ημέρα: Μπογκοτά (Μουσείο Χρυσού) – Ζιπακίρα – 

Βίγια Ντε Λέιβα 

Μετά το πρωινό μας σειρά έχει το Μουσείο του Χρυσού 

όπου θα δούμε τη μόνιμη συλλογή που απαρτίζεται από 

32.000 εκθέματα και 20.000 πολύτιμους και ημιπολύτιμους 

λίθους! Ας μην ξεχνάμε ότι τα εδάφη της Κολομβίας είναι 

εξαιρετικά πλούσια σε κοιτάσματα πολύτιμων μετάλλων 

και πετραδιών, ιδιαιτέρως σμαραγδιών… Στο μουσείο 

αυτό όμως θα δούμε και πολλά κεραμικά και υφαντά των 

ιθαγενών Κιμπάγια, Κάλιμα, Ταϊρόνα, Σινού, Μουίσκα, Το-

λίμα, Τουμάκο και Μαγκταλένα. Οι πολιτισμοί αυτών των 

προκολομβιανών φυλών καταστράφηκαν με την έλευση 

των κονκισταδόρες. Το Μουσείο του Χρυσού λειτουργεί 

από το 1939 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πα-

γκοσμίως!  

Αναχωρούμε κατόπιν από την Μπογκοτά,  με προορι-

σμό μας τη Ζιπακίρα (Zipaquirá). Εδώ θα επισκεφθούμε 

το πιο αξιοθαύμαστο μνημείο της περιοχής: μια πελώρια 

εκκλησία χωρητικότητας 8.400 ατόμων, όχι χτισμένη στο 

επίπεδο του εδάφους, αλλά λαξεμένη στα έγκατα ενός α-

λατωρυχείου! Πραγματικό επίτευγμα της μηχανικής, η Ζι-

πακίρα οφείλει το όνομά της στον Ζίπα, τον αρχηγό της 

φυλής Μουίσκα στους οποίους ανήκαν τα αλατωρυχεία. 

Ο πελώριος σταυρός από αλάτι (16 μ. ύψος και 10 μ. πλά-

τος), ο τρίκλιτος ναός, ο απίστευτος καθρέφτης νερού με 

τα οπτικά εφέ στον λαξευμένο αλατούχο βράχο αλλά κυ-

ρίως η απερίγραπτη αίσθηση πως βρίσκεσαι σε έναν δια-

φορετικό, αλλόκοτο κόσμο είναι που κάνουν την Ζιπακίρα 

μοναδική, μία αληθινή εμπειρία ζωής! 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη κω-

μόπολη Βίγια ντε Λέιβα (Villa de Leyva), ένα καλλιτεχνικό 

κέντρο με ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς, χειροτέ-

χνες, θεατρανθρώπους και κάθε λογής καλλιτεχνική δη-

μιουργία. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-

χείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Βίγια Ντε Λέιβα – Μπογκοτά – Σάντα Μάρτα 

Η Βίγια ντε Λέιβα μετράει ιστορία πάνω από τέσσερις 

αιώνες (ιδρύθηκε το 1572 από τον Ισπανό Ερνάν Σου-

άρεθ ντε Βιγιαλόμπος) και όμως μοιάζει σαν να μην την 

έχει αγγίξει ο χρόνος. Καθώς βέβαια για (σχεδόν) όλα 

τα πράγματα υπάρχει μια λογική εξήγηση, στην περί-

πτωση της Βίγια ντε Λέιβα πρέπει να αναζητήσουμε τον 

λόγο στους περιορισμένους πόρους της περιοχής. Η 

ευρύτερη έκταση ήταν και είναι φτωχή σε πρώτες ύλες 

Μουσείο Χρυσού 

Ο πελώριος σταυρός  

στα αλατωρυχεία της Ζιπακίρα 
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και πολύτιμα μέταλλα, με αποτέλεσμα να μην τραβήξει 

το ενδιαφέρον όσων αναζητούσαν πλούτο και έτσι να 

μείνει έξω από την «πρόοδο» που χτύπησε την πόρτα 

άλλων περιοχών. 

Ως αποτέλεσμα, η πόλη έχει κρατήσει το αυθεντικό της 

χρώμα και το αποικιακό στυλ στην αρχιτεκτονική της, 

πολλοί κεντρικοί δρόμοι μάλιστα, όπως και η μεγάλη 

κεντρική της πλατεία, είναι στρωμένη με λεπτό βό-

τσαλο. Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Μου-

σείο Ορυκτών, στην τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε ο 

σκελετός ενός κρονόσαυρου, ενός θαλάσσιου ερπε-

τού μήκους 20 μέτρων που έζησε πριν από 120 εκατομ-

μύρια χρόνια! Στις παρυφές της πόλης θα δούμε, επί-

σης, και τη «Μικρή Κόλαση» (Infiernito), έναν αρχαιο-

λογικό χώρο των Μούισκα (προκολομβιανής εποχής) 

που αποτελείται από 30 μεγαλιθικές στήλες. Η ηλικία 

τους εκτιμάται στα 2.200 χρόνια και όσο για τη χρησι-

μότητα του χώρου, πιστεύεται πως εξυπηρετούσε ως 

ναός για τη λατρεία της γονιμότητας ή, κατ’ άλλους, 

ως αστεροσκοπείο.  

Μετά την ξενάγηση μας μεταφορά στο αεροδρόμιο 

της Μπογκοτά και πτήση για την Σάντα Μάρτα, στην 

Καραϊβική Θάλασσα στη Βόρεια Κολομβία. Η Σάντα 

Μάρτα Ιδρύθηκε το 1525 από τον ισπανό κονκισταδόρ 

Ροδρίγο ντε Μπατίστας και είναι ιστορικά ο πρώτος ισπα-

νικός οικισμός στην Κολομβία. Επίσης είναι η παλαιότερη 

διατηρημένη ισπανική πόλη σε όλη τη Λατινική Αμερική, 

ενώ και η ονομασία δεν έχει αλλάξει ποτέ από την εποχή 

της ίδρυσής της.  

Οι λατινοαμερικάνοι τιμούν τη Σάντα Μάρτα και για έναν 

ακόμα λόγο, καθώς εδώ πέθανε ο εθνικός ήρωας-απε-

λευθερωτής της Λατινικής Αμερικής, ο Σιμόν Μπολίβαρ. Η 

κατοικία του, λίγο έξω από την πόλη, με την ονομασία Λα 

Κίντα ντε Σαν Πέδρο Αλεχαντρίνο, διατηρείται άψογα και 

λειτουργεί ως μουσείο. Υπήρξε πρώην χασιέντα, στην ο-

ποία παράγονταν ρούμι, μέλι και πανέλα. Η πανέλα είναι 

τοπικό γλυκαντικό της Λατινικής Αμερικής και παράγεται 

από ζαχαροκάλαμο. Είναι στερεοποιημένη και θεωρείται 

η αγία τροφή όλων των ανθρώπων. Οι εργάτες τη διαλύ-

ουν σε νερό και την πίνουν για πρωινό ενώ για τα παιδιά 

διαλύεται σε γάλα. Στις περιπτώσεις ασθένειας διαλύεται 

σε χυμό λάιμ και τζίντζερ. Προσφάτως μάλιστα, κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, η κατανάλωση της πανέλα αυξή-

θηκε θεαματικά. Το σλόγκαν προώθησης είναι «Αγοράζει 

πανέλα όποιος δεν μπορεί να αγοράσει φάρμακα».  

Άφιξη στη Σάντα Μάρτα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

Βίγια ντε Λέιβα 

Βίγια ντε Λέιβα 

ρόφημα από πανέλα 

Αποικιακή αρχιτεκτονική στη Σάντα Μάρτα 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10η ημέρα: Σάντα Μάρτα (ολοήμερη εκδρομή στο ε-

θνικό πάρκο Ταϊοράνα – Παραδεισένιες παραλίες) 

Σήμερα θα απολαύσουμε την απίθανη τροπική φύση της 

Καραϊβικής Θάλασσας. Θα κάνουμε μία καταπληκτική εκ-

δρομή στο Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, το οποίο βρίσκεται 

στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα ντε Σάντα 

Μάρτα και απλώνεται σε μία έκταση 17 τ.χλμ.  

Κατ΄αρχάς πρέπει να πούμε ότι Ταϊρόνα ονομάζονταν οι 

ιθαγενείς που κατοικούσαν την περιοχή της Σάντα Μάρτα 

και στο πάρκο μέχρι που καταπάτησαν τα εδάφη οι κον-

κισταδόρες τον 16ο αιώνα και τους εξολόθρευσαν. Ελάχι-

στα γνωρίζουμε σήμερα γι αυτούς, ωστόσο τα αρχαιολο-

γικά ευρήματα δείχνουν πως είχαν αναπτύξει έναν προηγ-

μένο πολιτισμό για την εποχή τους. Η αρχαία Σάντα 

Μάρτα είναι κατασκευασμένη από πέτρα, με πολλούς πέ-

τρινους υπόγειους διαδρόμους. Διέθετε προηγμένο σύ-

στημα ύδρευσης και εκτεταμένες εμπορικές εγκαταστά-

σεις. Οι Ταϊρόνα ήταν καλλιεργητές ανανά και γιούκα και 

έμποροι. Εμπορεύονταν δια ξηράς και δια θαλάσσης τα 

γεωργικά προϊόντα τους, αλάτι και διάφορα τεχνήματα 

από πέτρα, πηλό και χρυσό. Αυτά είναι όλα όσα γνωρί-

ζουμε γι’ αυτούς.  

Το Εθνικό Πάρκο λοιπόν ονομάστηκε Ταϊρόνα προς τιμήν 

τους. Περιλαμβάνει ονειρικές κατάλευκες αμμώδεις παρα-

λίες με τιρκουάζ νερά, κοραλλιογενείς υφάλους, τερά-

στιους ωκεάνιους βράχους, πυκνή ζούγκλα και μανγκρό-

βια δέντρα που έχουν τις ρίζες τους μέσα στο νερό.  

Θα φτάσουμε λοιπόν στη λεγόμενη Θάλασσα των Επτά 

Κυμάτων, ένα σημείο υπέροχης θέας, θα κατεβούμε στην 

παραλία Νεγκουάνχε και τον κόλπο της Γκαϊράκα από ό-

που ντόπιοι ψαράδες θα μας μεταφέρουν με βάρκα προς 

την παραλία Κριστάλ, για να χαρούμε τα εντυπωσιακά 

νερά και την ευκαιρία να κάνουμε βαρκάδα ανάμεσα σε 

κοράλλια! Θα επιστρέψουμε με τον ίδιο τρόπο στην Γκαϊ-

ράκα και από εκεί στην Σάντα Μάρτα. Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Σάντα Μάρτα – Καρθαγένη 

Αναχωρούμε σήμερα για την Καρθαγένη, από τις ωραι-

ότερες αποικιακές πόλεις της Λατινικής Αμερικής.  

Η Καρθαγένη, επισήμως Καρθαγένη των Ινδιών (ως γνω-

στόν ο Κολόμβος όταν ανακάλυψε την Αμερική νόμιζε ότι 

βρισκόταν στις Ινδίες…), ιδρύθηκε το 1533 και υπήρξε 

στρατηγικής σημασίας λιμάνι για τους ισπανούς κονκι-

σταδόρες. Διαμέσου των ποταμών Μαγκνταλένα και Σι-

νού που διασχίζουν την Κολομβία και εκβάλλουν στην Κα-

ραϊβική Θάλασσα μπορούσαν να ελέγξουν όλη τη χώρα 

(τότε Νέα Γρανάδα) και να αναπτύξουν ισχυρούς εμπορι-

κούς δεσμούς με την Ισπανία και τις υπερπόντιες κτήσεις 

της. Από το λιμάνι της Καρθαγένης εμπορεύονταν κυρίως 

περουβιανό χρυσό και εισήγαγαν σκλάβους από την Α-

φρική βάσει της νομοθεσίας ασιέντο, η οποία επέτρεπε 

Χρυσαφένια αμμουδιά στο Πάρκο Ταϊρόνα 

Δείγμα προκολομβιανού πολιτισμού στη 

ζούγκλα της  Ταϊρόνα 

Στην Ταϊρόνα οι ήσυχες αμμουδιές είναι αμέτρητες 

Καρθαγένη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στους Ισπανούς το μονοπώλιο σκλάβων από τα σκλαβο-

πάζαρα της Αφρικής προς τις κτήσεις τους στον Νέο Κό-

σμο. Και προκειμένου οι Ισπανοί να προφυλάξουν την 

Καρθαγένη από τους πειρατές, την περιέκλεισαν με τείχη, 

τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τα τείχη και ολόκληρη 

η Παλιά Πόλη που περιβάλλεται από αυτά έχουν χαρακτη-

ριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τον αρχηγό μας στην 

πόλη. Διανυκτέρευση στην Καρθαγένη. 

 

12η ημέρα: Καρθαγένη  (1η ξενάγηση) 

Σήμερα θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας με πανοραμική 

θέα 360ο όλης της Καρθαγένης από το Μοναστήρι ντε λα 

Πόπα. Το μοναστήρι είναι γνωστό και ως Πόπα ντελ Γκα-

λέον επειδή αρχιτεκτονικά θυμίζει πρύμνη γαλέρας… Χτί-

στηκε το 1606 σε λόφο ύψους 140 μέτρων με απεριόριστη 

θέα στο λιμάνι της Καρθαγένης. Επόμενος σταθμός μας 

είναι το φρούριο Σαν Φελίπε Λόπες, το οποίο έλαβε αυτή 

την ονομασία προς τιμήν του ντόπιου ποιητή Δον Λουίς 

Κάρλος Λόπες (1883-1950), που θεωρείται εμβληματικός 

για τη Λατινική Αμερική και έγραψε το διάσημο σονέτο με 

τίτλο: «Για την γενέτειρά μου». Η σημασία αυτού του ποι-

ητή για τη λατινοαμερικανική λογοτεχνία είναι μεγάλη διότι, 

σύμφωνα με τους κριτικούς, περιέγραψε καλύτερα από 

κάθε άλλον τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα της Καρ-

θαγένης και γενικότερα της Κολομβίας. Το φρούριο βρί-

σκεται πάνω στον λόφο Σαν Λασάρο και κατασκευάστηκε 

για να προστατευτεί η πόλη-λιμάνι από την πειρατεία. Θα 

περπατήσουμε πάνω στο φρούριο και κατά την ξενάγηση 

θα πληροφορηθούμε τον τρόπο που χτίστηκε, θα μά-

θουμε τα μυστικά και υπόγεια περάσματά του, της μηχα-

νολογικές καινοτομίες του κ.α.  

Εν συνεχεία θα περάσουμε στην Παλιά Πόλη, η οποία έχει 

χαρακτηριστεί μνημείο της UNESCO. Εκεί θα επισκεφτούμε 

τον ναό και χώρο προσηλυτισμού Σαν Πέδρο Κλαβέρ, ο 

οποίος χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα. Ο συγκεκριμέ-

νος άγιος είναι ο προστάτης των σκλάβων. Μετά θα πάμε 

στην περιοχή των τεχνιτών, τη λεγόμενη Μποβέδας. Εκεί 

θα δούμε μία σειρά από αψιδωτές πύλες. Πίσω από αυτές 

υπάρχουν αποθήκες στις οποίες μέχρι τον 18ο αιώνα φυ-

λάσσονταν ο οπλισμός της Καρθαγένης. Αργότερα και 

μέχρι τον 19ο αιώνα λειτουργούσαν ως φυλακές. Σήμερα 

σε αυτές τις αποθήκες στεγάζονται τεχνίτες που κατασκευ-

άζουν ποικίλα τεχνουργήματα. Διανυκτέρευση στην Καρ-

θαγένη. 

 

13η ημέρα: Καρθαγένη (2η ξενάγηση) 

Μετά το πρωινό μας θα βγούμε από τα τείχη και θα πάμε 

στην εναλλακτική περιοχή Γκετσεμάνι. Πρόκειται για την 
Η Καρθαγένη είναι σίγουρα η πόλη με τα χίλια χρώματα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παλιά εργατική συνοικία, η οποία είναι γεμάτη με πολύ-

χρωμα σπιτάκια και πλέον θεωρείται η πιο cool περιοχή 

της Καρθαγένης. Βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη στις 

παρυφές της Σάντα Μάρτα. Η βόλτα εκεί το ηλιοβασίλεμα 

είναι must τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επι-

σκέπτες της πόλης. Στην πλατεία Τρινιδάδ κάθε σούρουπο 

συγκεντρώνονται καλλιτέχνες του δρόμου και πλανόδιοι 

μικροπωλητές με μοχίτο και όλων των ειδών το street 

food. Επίσης η Γκετσεμάνι είναι γεμάτη με εντυπωσιακά 

γκράφιτι. Στους τείχους (ειδικά της οδού Σιέπρε) θα δούμε 

ζωγραφισμένα τοπικά φυτά και ζώα, τροπικά τοπία, γυ-

ναίκες με πολύχρωμες φορεσιές που πουλάνε φρούτα σε 

καλάθια που στηρίζονται στο κεφάλι. Εν ολίγοις στα 

γκράφιτι της Γκετσεμάνι εικονογραφείται όλη η ζωή, η ι-

στορία και η κουλτούρα της Καρθαγένης με σπρέι. Το 

γκράφιτι αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως στην περιοχή μετά το 

πρώτο Φεστιβάλ Τοιχογραφίας το 2013. Μαζί με αυτό η 

συνοικία έγινε κέντρο των τεχνών, γέμισε με καλλιτεχνικά 

εργαστήρια, γκαλερί, ατμοσφαιρικά καφέ, μπαρ και εστια-

τόρια, καθώς και με μικρά χαριτωμένα μπουτίκ ξενοδο-

χεία. Ένα άλλο τοπόσημο της Γκετσεμάνι είναι η οδός Σαν 

Αγκόστο ή αλλιώς ο Δρόμος με τις Ομπρέλες. Εκεί θα 

δούμε κρεμασμένες ανοιχτές χρωματιστές ομπρέλες που 

καλύπτουν όλο το σοκάκι σαν εικαστική εγκατάσταση. 

Ταυτόχρονα όμως προφυλάσσουν τους περαστικούς 

από τον δυνατό ήλιο και τη βροχή. Μετά την ξενάγησή 

μας στη γραφική Γκετσεμάνι θα έχουμε χρόνο για περισ-

σότερες βόλτες με τον αρχηγό μας ώστε να ανακαλύ-

ψουμε ακόμη περισσότερα μυστικά της υπέροχης Καρθα-

γένης. Διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Καρθαγένη (ελεύθερος χρόνος) – Αναχώ-

ρηση 

Πρωινό ελεύθερο για τις τελευταίες μας βόλτες και το 

απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο από όπου 

θα πετάξουμε για την Αθήνα.  

 

15η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Στη συνοικία Γκετσεμάνι, στην Καρθαγένη 



 

 
 

 

 

 

 

 

** 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 VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEΙΣ 2022: 10.07, 13.08, 06.10, 21.11  

€ 2.990 € 3.170  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 4.230  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 780 € 

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 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 

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

εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησήσας, κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην 

περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς 

πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη 

και του το προτείνουμε. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό. 

➢ Ξενοδοχεία 4* στο Κίτο, στην Καρθαγένη στην Μπογκοτά 

και στην Κουένκα. Στη Ριομπάμπα και στη Βίγια ντε Λέιβα 

διαμονή σε παραδοσιακές haciendas.  

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά στο Εκουαδόρ και την Κολομβία. 

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

VersusTravel. 

 

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) εκτός από Φόροι (αεροδρομίων και μη) που 

πληρώνονται τοπικά: περίπου 30 €. 

 

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.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: 990 

€. 

➢ Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται τοπικά: 

περίπου 30 €. 
 

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 VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

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  

Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

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 €1.000 κατ’ άτομο. 

 

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 

VersusTravel 

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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δεάν 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 VersusTravel 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.  

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

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

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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

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

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

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

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 VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

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

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. 



 

 
 

• Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, 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 VersusLive μπορούν και οι ταξιδιώτες 

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

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 

VersusTravel 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 VersusTravel 

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

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

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

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

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

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμαMediterraneoPlus,  

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμαVersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

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

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 


