
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Αναχώρηση: 23.12                                                                       12 ημέρες                                                            

Εκουαδόρ - Ο δρόμος των 
ηφαιστείων - Αμαζονία 

Κίτο, Οταβάλο, Μπάνος, Μισαχουάλι 

Κοτόπαξι, Ριομπάμπα, Ινγκαπίρκα, Κουένκα, Γκουαγιακίλ 

 

Ένα πλήρες πρόγραμμα στο Εκουαδόρ σωστά οργανωμένο, με 
ορθολογικά κατανεμημένες διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες 
πόλεις τους και επισκέψεις στα πιο αξιόλογα μνημεία τους 
 
Διασχίζουμε τη διαδρομή των Άνδεων από το Κίτο στην Κουένκα, 
τη «λεωφόρο των ηφαιστείων» όπως την αποκάλεσε το 1802 ο 
Γερμανός εξερευνητής Αλέξανδρος βαν Χούμπολντ, και 
γνωρίζουμε την Αμαζονία του Ισημερινού 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Η μικρογραφία μιας ολόκληρης ηπείρου. Οι Άνδεις, η ζούγκλα και οι ακτές του 

Ειρηνικού Ωκεανού συναντώνται στη μικρή αυτή χώρα. Πόλεις με διατηρημένο το ιστορικό τους 

κέντρο από την εποχή της ισπανικής αποικιοκρατίας, πολύχρωμες ινδιάνικες αγορές στα υψίπεδα 

των Άνδεων, ενεργά ηφαίστεια που ξεπροβάλλουν πάνω από τα σύννεφα, παρθένα τροπικά δάση 

και χιλιόμετρα ακτών με τεράστια βουβά κύματα συνθέτουν τη μοναδική γεωγραφία του κράτους 

του Ισημερινού (Εκουαδόρ). Η Δημοκρατία του Ισημερινού, γνωστή και ως Εκουαδόρ, συνορεύει με 

την Κολομβία προς Βορρά, με το Περού στα ανατολικά και νότια και βρέχεται από τον Ειρηνικό 

Ωκεανό στα δυτικά. Η χώρα περιλαμβάνει επίσης τα Νησιά Γκαλαπάγκος (Αρχιπέλαγος του Κολόν) 

στον Ειρηνικό Ωκεανό. Πρωτεύουσα του Ισημερινού είναι το Κίτο και βρίσκεται στην επαρχία 

Πιτσίντσα στην ορεινή περιοχή. Η μεγαλύτερη πόλη της είναι το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στην 

Επαρχία Γουάγιας στο Κόστα. Στα νότια του Κίτο βρίσκεται το Κοτοπάξι, που αποτελεί έδρα 

φερώνυμης επαρχίας. 
 

Περιλαμβάνονται τα εορταστικά γεύματα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1576 23/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:05 19:45 

  
Διανυκτέρευση στο 

Άμστερνταμ 
  

KL 755 24/12/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΚΙΤΟ 10:15 16:15 

KL 753 01/01/2018 
ΓΟΥΑΓΙΑΚΙΛ  - 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
20:10 13:35 

  
Διανυκτέρευση στο 

Άμστερνταμ 
  

KL 1575 03/01/2018 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:10 16:20 

H διαφορετικότητα του Versus  
 

 Ένα πλήρες πρόγραμμα σε Εκουαδόρ σωστά οργανωμένο, με ορθολογικά κατανεμημένες 

διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες πόλεις του και επισκέψεις στα πιο αξιόλογα μνημεία του. 

 Ξενοδοχεία 4*, 5*, από τα καλύτερα της περιοχής. 

 Επίσκεψη στο Εκουαδόρ από άκρη σ΄ άκρη, ακολουθώντας το Δρόμο των Ηφαιστείων και 

κάνοντας μια στάση για επιβίβαση με τρένο στη «Μύτη του Διαβόλου», ένα απόκρημνο πέρασμα 

πάνω σε ένα περίεργο σύστημα από ράγες. Επίσης γνωριμία με τη μοναδική φυσικής ομορφιάς 

διαδρομή μέσα από πυκνά δάση, επιβλητικούς καταρράκτες, χαρακτηριστικές λίμνες και σπάνια 

πανίδα της Αμαζονίας.  

 Επίσκεψη και διαμονή δύο διανυκτερεύσεων στην περιοχή της Αμαζονίας στο Μπάνιος. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. Εορταστικά γεύματα στις 24/12 και 31/12, μέρος της ημιδιατροφής. 

 Δυνατότητα επέκτασης στα νησιά Γκαλαπάγκος για όσους επιθυμούν.  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός Versus Travel στα Ελληνικά.  

 Μια ολόκληρη ημέρα στο Άμστερνταμ στο τέλος του ταξιδιού για να το απολαύσετέ. 

      Ένας όμορφος   ευρωπαϊκός αυτή τη φορά επίλογος . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γνωρίστε το εξαιρετικό φυσικό τοπίο της περιοχής με τα πολλά ηφαίστεια, τους επιβλητικούς 

καταρράκτες και τα μοναδικά εθνικά πάρκα στα υψίπεδα των Άνδεων και στην περιοχής της 

Αμαζονίας. 

 Βρεθείτε  στο «Σημείο μηδέν», το σημείο από το οποίο περνά ο Ισημερινός (γεωγραφικό πλάτος 

00 0’ 0’’). 

 Εξερευνήστε την περίφημη αγορά του Οταβάλο με τα μοναδικά υφαντά και όλα τα είδη 

χειροτεχνίας του Εκουαδόρ. 

 Επιβιβαστείτε  στο τρένο στην Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο, τη «Μύτη του Διαβόλου». 

 Επισκεφτείτε χαρακτηριστικές πόλεις και χωριά, Μπάνος, Ριομπάμπα, Κουένκα και Γκουαγιακίλ. 

 

 
 

Πολλοί ταξιδιώτες λένε ότι «στην Ασία πας με την καρδιά και στην Αμερική με το μυαλό». Αν και δεν 

συμφωνούμε με αυτήν τη γενική ρήση, σίγουρα ο Ισημερινός δεν την επαληθεύει στο ελάχιστο. Ο 

σημαντικότερος λόγος είναι ότι πρόκειται για προορισμό που δεν έχει εκτεθεί στις βλαβερές επιδράσεις 

του τουρισμού και άρα διατηρεί αυτό που ψάχνουμε όλοι εμείς οι ταξιδιώτες - εικόνες ανέπαφες. Με 

έναν έξυπνο σχεδιασμό και με πολύ καλές πτήσεις που μας επιτρέπουν την είσοδό μας στη μια χώρα 

και την έξοδό μας από την τελευταία επίσκεψή μας στην άλλη, πρόκειται για ένα μεστό πρόγραμμα 

που δεν απευθύνεται μόνο στον πολυταξιδεμένο ταξιδιώτη, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει και την 

εισαγωγή στη Νότια Αμερική για κάποιον που δεν ακολουθεί τη συνηθισμένη οδό - Περού, Βραζιλία 

κ.λπ. Όπως και να έχει όμως, το σίγουρο είναι ότι το ταξίδι αυτό συνδυάζει πολυδιάστατες εικόνες και 

δυνατές συγκινήσεις, που σίγουρα θα αποτελούν σπουδαίες μελλοντικές σας αναμνήσεις. 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
Η πανέμορφη διαδρομή μας στις Άνδεις θα ξεκινήσει  από το Εκουαδόρ και την 

πρωτεύουσα του, το Κίτο με το Μνημείο του Ισημερινού (Mitad del Mundo), την περίφημη 

αγορά του Οταβάλο με όλα τα είδη χειροτεχνίας της χώρας, το Κοτόπαξι, ένα από τα 

ψηλότερα ηφαίστεια στον κόσμο και από τα πολυάριθμα της περιοχής,  και στη συνέχεια 

περνάει την πύλη για την Αμαζονία  με το Μπάνος, το Μισαχουάλι και ολοκληρώνεται με το 

Αλάουσι και το τρένο του Διαβόλου, τη Ριομπάμπα, την πανέμορφη Κουένκα, που 

περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και τη 

μεγαλύτερη πόλη και το κυριότερο λιμάνι της χώρας, το Γκουαγιακίλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 

Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΚΙΤΟ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 

την πρωτεύουσα του Ισημερινού, το Κίτο, 

[σημαίνει «κατοικημένη» (Qui) «περιοχή» 

(to)], που βρίσκεται στην καρδιά των Άνδεων 

σε υψόμετρο 2.850 μ., στους πρόποδες του 

ηφαιστείου Πιτσίντσα (4.783 μ.). Η παλιά 

πόλη έχει συμπεριληφθεί από το 1978 στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΙΤΟ - ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΒΑΛΟ - ΚΙΤΟ 

Η σημερινή μας διαδρομή ξεκινά από τα 

χωριά και τις γραφικές εξοχές της περιοχής 

Οταβάλο, βόρεια του Κίτο. Περνώντας 

δίπλα από άγρια βουνά, κοιλάδες, ψηλά 

ηφαίστεια και ειδυλλιακές λίμνες θα 

οδηγηθούμε στη μικρή γραφική πόλη του 

Εκουαδόρ, το Οταβάλο με το μεγαλύτερο 

ξακουστό παζάρι. Στη διαδρομή θα 

συναντήσουμε το χωριό Καλδερόν, οι 

κάτοικοι του οποίου ειδικεύονται στην 

κατασκευή πολύχρωμων αντικειμένων από 

ζύμη που διατηρούνται στο χρόνο, τη 

φρουτοπαραγωγική κοιλάδα 

Γκουαγιαμπάμπα και το Καγιάμπε (σημείο 

απ’ όπου περνάει ο Ισημερινός), όπου θα 

θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε το 

πανέμορφο φυσικό τοπίο και θα 

προσπεράσουμε το Hacienda Guachalá, 

γνωστό ως το παλαιότερο σημείο στον 

Ισημερινό και θα καταλήξουμε στο Οταβάλο. Οι περήφανοι Ινδιάνοι Οταβάλος ή Οταβαλένος φορούν 

ιδιαίτερες παραδοσιακές φορεσιές που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες φυλές. Η αγορά του 

Οταβάλο, με τα μοναδικά χειροποίητα υφαντά και όλα τα είδη χειροτεχνίας του Εκουαδόρ, είναι η πιο γνωστή 

της χώρας. Χρόνος ελεύθερος για να «εξερευνήσουμε» την περίφημη αγορά της πόλης. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στο Κίτο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

 

 



4η ΗΜΕΡΑ: ΚΙΤΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ) 

 

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία της 

Ανεξαρτησίας με το Κυβερνητικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. 

Θα επισκεφτούμε, επίσης, το Μοναστήρι του Άγιου Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό 

αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Νότιας Αμερικής, και θα ανεβούμε στο Λόφο El Panecillo (Λόφος «Μικρού 

ψωμιού») με το τεράστιο άγαλμα της Παρθένας του Κίτο, απ’ όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα 

της πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το «Σημείο μηδέν», το σημείο από το οποίο περνά ο Ισημερινός 

(γεωγραφικό πλάτος 00 0’ 0’’). Θα δούμε το Μνημείο Mitad del Mundo και θα φωτογραφηθούμε με το ένα 

πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και με το άλλο πόδι στο νότιο!!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Κίτο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΙΤΟ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΤΑΠΑΞΙ - ΜΠΑΝΙΟΣ 

Πρωινή αναχώρηση για το Κοτόπαξι (σημαίνει Λαιμός του Φεγγαριού), ένα ενεργό ηφαίστειο του Εκουαδόρ 

που είναι από τα ψηλότερα ηφαίστεια στον κόσμο (υψόμετρο 5.897 μ.) και καλύπτεται από χιόνια καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Το πλάτος του κρατήρα του ξεπερνά τα 500 μ. Στη διαδρομή μας εντός του ομώνυμου 

εθνικού πάρκου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κόνδορες, γλάρους των Άνδεων, λάμα, άγρια άλογα κ.λπ. 

και να περπατήσουμε στις όχθες της Λίμνης Limpiopungo. Επίσης θα επισκεφτούμε το καταφύγιο Jose F. 

Rivas που είναι το πιο δημοφιλές και πολυσύχναστο καταφύγιο στο Εκουαδόρ. Βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές 



του ηφαιστείου Κοτόπαξι στα 4.800 μ., με μοναδική θέα στα βόρεια υψίπεδα των Άνδεων Παράλληλα θα 

απολαύσουμε τη θεαματική διαδρομή του καταρρακτών -Ruta de las Cascadas -, την πιο διάσημη διαδρομή 

στη χώρα. Συναντάμε περισσότερους από 10 καταρράκτες και αρκετά τούνελ! Ο πιο εντυπωσιακός 

καταρράκτης είναι ο Pailon Del Diablo! Η διαδρομή μας μέχρι το Μπάνιος, που θεωρείται κατά κάποιον τρόπο 

η πύλη για την Αμαζονία του Ισημερινού, πραγματοποιείται αρχικά μέσα από ένα ξηρό και με χαμηλή 

βλάστηση τοπίο των Άνδεων που σταδιακά δίνει τη θέση του στο βαθύ πράσινο, στα ψηλά δέντρα, στους 

καταρράκτες και στα ποτάμια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝIΟΣ - ΜΙΣΟΥΑΧΑΛΙ- ΜΠΑΝΙΟΣ 

Και σήμερα συνεχίζουμε την πορεία μας 

στην Αμαζονία του Ισημερινού, ή 

«πατσαμάμα» όπως την αποκαλούν οι 

αυτόχθονες όταν θέλουν να μιλήσουν 

για το μεγαλείο της, και συγκεκριμένα σε 

Μπάνος και Μισαχουάλι. Το Μπάνος 

βρίσκεται 169 χιλιόμετρα νότια της πόλης 

του Κίτο. Έχει ένα ζεστό και υγρό καιρό και 

είναι περιτριγυρισμένο από πλούσια 

βλάστηση. Θεωρείται ένα από τα πιο 

τουριστικά μέρη του Ισημερινού και 

βρίσκεται σχεδόν στους πρόποδες του 

ηφαιστείου Τουνγκουράουα (5.023 μ.), τα 

ζεστά νερά του οποίου δίνουν στα τρία 

λουτρά της πόλης την ιδιαίτερη 

τουριστική τους αίγλη. Μάλιστα όταν το 

ηφαίστειο είναι «ξύπνιο» μπορεί κανείς να 

ακούσει από το Μπάνος το βρυχηθμό 

του στην ησυχία της νύχτας. Υπάρχουν 

επίσης πολλοί καταρράκτες που 

μπορείτε να επισκεφτείτε και να περπατήσετε θαυμάζοντάς το εκπληκτικό τοπίο. Η πόλη είναι το σημείο απ’ 

όπου εξορμούν οι τουρίστες για τις εξερευνήσεις τους στον Αμαζόνιο, για extreme sports, για πεζοπορία και 

για βόλτες με ποδήλατα. Παρά τον τουρισμό της, όμως, η πόλη διατηρεί το παραδοσιακό της χρώμα, με τη 

χαρακτηριστική για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αγορά της, όπου μπορεί κανείς να δοκιμάσει τοπικά 

πιάτα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την ομορφιά του κατάφυτου τοπίου. Το Μισαχουάλι, επίσης, 

αποτελεί τοποθεσία παρατήρησης  πουλιών του Αμαζονίου. Σε μικρή απόσταση από το Μπάνος 

βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Εκεί συναντάμε και το Jatun Sacha Biological Reserve μια λεπτή λωρίδα 

τροπικού δάσους που συνδέει την οροσειρά των Άνδεων και του Αμαζονίου. Ξεχωριστή στιγμή η συνάντησή 

μας με την κοινότητα Shiripuno της Αμαζονίας, που αποτελείται από περίπου 161 κατοίκους, που είναι πάντα 

φιλικοί και φιλόξενοι στους επισκέπτες για να προβάλλουν τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Εξίσου σημαντικός 

ο σταθμός μας στο «Omaere», που σημαίνει «φύση του τροπικού δάσους» στη γλώσσα Waorani. Το πάρκο 

ιδρύθηκε το 1993 και εδώ υπάρχουν τα πιο σημαντικά φυτά του Αμαζονίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 

στο Μπάνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΙΟΣ - ΡΙΟΜΠΑΜΠΑ  

Αναχωρούμε από το Μπάνιος νότια στον 

αυτοκινητόδρομο Παναμερικανικό 

παρατηρώντας τις μεγαλοπρεπείς 

κορυφές κατά μήκος του και φτάνουμε 

στο ηφαίστειο Chimborazo και το εθνικό 

πάρκο του, το υψηλότερο ανενεργό 

ηφαίστειο του Ισημερινού (6.380 μ.). 

Θεωρείται ως το πιο απομακρυσμένο 

σημείο από το κέντρο της Γης, καθώς 

διασχίζεται από την ισημερινή γραμμή. 

Στη συνέχεια μέσω μιας εκπληκτικής 

διαδρομής οδηγούμαστε στη Ριομπάμπα, 

την πόλη των 120.000 κατοίκων που είναι 

χτισμένη σε υψόμετρο 2.750 μ., απέναντι 

από την επιβλητική σκιά του ηφαιστείου 

Chimborazo, στην οποία φτάνοντας θα 

κάνουμε μια σύντομη ξενάγηση. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

Δείπνο Διανυκτέρευση.  

 



 

8η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟΜΠΑΜΠΑ - ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ - ΙΝΓΚΑΠΙΡΚΑ - ΚΟΥΕΝΚΑ 

Πρωινή αναχώρηση με επιλεγμένες 

στάσεις στο Αλαούσι και την 

Ινγκαπίρκα, όπου θα επισκεφτούμε 

το ομώνυμο φρούριο, το πιο 

σημαντικό μνημείο των Ίνκας στο 

Εκουαδόρ. Στη συνέχεια θα έχουμε 

εξόρμηση με το τρένο στην Ελ Ναρίς 

ντελ Ντιάμπλο, τη «Μύτη του 

Διαβόλου». Είναι ένα απόκρημνο 

πέρασμα, που για να καταστεί 

προσπελάσιμο χρειάστηκε η 

εγκατάσταση ενός πολύπλοκου 

συστήματος στις ράγες. Παρότι 

κατασκευάστηκε στις αρχές του 

περασμένου αιώνα, προκαλεί 

θαυμασμό ακόμη και σήμερα. 

Συνεχίζουμε για την τρίτη μεγάλη 

πόλη της χώρας, την πανέμορφη 

Κουένκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΕΝΚΑ 

Η Κουένκα ιδρύθηκε από τους 

Ισπανούς το 1557. Στην παλιά πόλη 

υπάρχουν εκκλησίες και άλλα κτίρια 

του 16ου και 17ου αι. Τα περισσότερα 

σπίτια της βρίσκονται στις όχθες των 

4 ποταμών της (Tarqui, Yanucay, 

Tomabamba και Machngara). Τα 

καλντερίμια της, τα πανέμορφα 

μπαλκόνια και οι κήποι της δίνουν μια 

ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η πόλη είναι 

επίσης γνωστή για τα φημισμένα 

χειροποίητα ψάθινα καπέλα «τοκίλα» 

ή «καπέλα Παναμά». Κατά τη διάρκεια 

της ξενάγησής μας θα 

διαπιστώσουμε γιατί η πόλη αυτή 

θεωρείται από τις πιο όμορφες της 

χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΕΝΚΑ – ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ   

Οδική αναχώρηση για το Γκουαγιακίλ (ή επίσημα Σαντιάγκο 

ντε Γκουαγιακίλ), τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη 

πόλη του Εκουαδόρ, καθώς και το κύριο σπουδαιότερο 

λιμάνι της χώρας. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού 

Γκουάγιας, που εκβάλλει στον Ειρηνικό Ωκεανό, στον 

ομώνυμο Κόλπο. Για να μην πέσουν στα χέρια των Ισπανών, 

ο Γκουάγια -αρχηγός μιας ινδιάνικης φυλής- και η γυναίκα 

του Κιλ έπεσαν στο ποτάμι και πνίγηκαν. Προς τιμήν τους η 

πόλη ονομάστηκε Γκουαγιακίλ. Ξενάγηση στο σπίτι του 

Μπάριο Λας Πένιας, το κάστρο Σάντα Άννα, το Πάρκο Σιμόν 

Μπολίβαρ και το εντυπωσιακό νεκροταφείο πάνω από τον 

ποταμό Γκουάγιας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 

για Άμστερνταμ. 

 

 



11η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Άφιξη στο Άμστερνταμ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα  - Αθήνα -  Λάρνακα και τους 

φόρους 

€ 1970 
€ 2130 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2960 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 540 € 

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. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα 

οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν 

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

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" 

από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό.  

 Ξενοδοχεία 4*, 5*, από τα καλύτερα της περιοχής. Στο 

Κίτο και στην Κουένκα 4* sup. Στο Ριομπάμπα όμορφη 

χανσιέντα. Στο Μπάνος απλό όμορφο ξενοδοχείο της 

επαρχιακής περιοχής του Εκουαδόρ. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός από το Άμστερνταμ 

που είναι μόνο πρωινό. 

 Περιλαμβάνονται τα εορταστικά γεύματα 24/12 και 

31/12, μέρος της ημιδιατροφής. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός.  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 
 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, 

τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση 

( ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από Φόροι αεροδρομίων που πληρώνονται τοπικά  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 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. € 790 

 Φόροι αεροδρομίων που πληρώνονται τοπικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει.  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια 

της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου 

σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.λπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να μας γνωρίσετε 

και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής.  

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωριστεί 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. 

  



 

Οι καινοτομίες του Versus 

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

«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  
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων - βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος «Exploring the World», κατάλογος «Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας», κατάλογος «Ο γύρος 

του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα»), ταξιδιωτικών οδηγών στα Ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε 

όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 

μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 

εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έμπνευσης και προσφοράς του Versus 

Travel αλλά και με πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έγιναν μια 

παρέα. 
 

 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)  

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

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας που 

θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 

συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το τμήμα πωλήσεων, 

είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που 

θα επισκεφτείτε. 

 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, για 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 του γραφείου μας.   

  



 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

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

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών. 

 

 Άτοκες δόσεις  

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

με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 

 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι’ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την επιστημονική 

κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας 

σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα 

την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του Versus Travel 

με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  

 

 Ποιότητα και εμπορικότητα μαζί 

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

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

αεροπορικές εταιρίες 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. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο «σπίτι» για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε το θεμέλιο λίθο το 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  

 

 Τα Γραφεία μας και ο Πολυχώρος Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν 

οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων Πολυχώρος Versus Club, η πρώτη 

ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς καλεσμένους που μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην ιστορία, στις επιστήμες, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος 

αυτός είναι ανοιχτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, 

ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, 

διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της λέσχης μας με θέα την Ακρόπολη και το 

Λυκαβηττό.  



 

 Exploring The World Secret Treasures 

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

θησαυρούς του πλανήτη μας, 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 Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή - Versus Live 

Στο χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει «οδηγίες 

πλεύσης». Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν 

τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητήστε να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 

ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε 

απομακρυσμένα. 

 

 Έμπειροι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφτείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι 

σας.  

 

 Η μεγαλύτερη «πραγματοποιησιμότητα» εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνουν η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά». 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 

πλειονότητα των ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το «μικρόβιο» της ποιότητας Versus. 

Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 

την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων 

χωρών. 

 

 Διερεύνηση προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράσσουμε γραμμές στο χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις «πολυφορεμένες διαδρομές» 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 

Βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του 

ταξιδιού τους.  

VERSUS TRAVEL 

Μαζί γνωρίζουμε τη Γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 


