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Γουατεμάλα  

Ονδούρα – Μπελίζ – Ελ Σαλβαδόρ 

και το ανεξερεύνητο Σεμούκ Τσαμπέι 

Χαλιά από λουλούδια – Μαξιμόν  

ηφαιστειακή ζούγκλα – αρχαίες πόλεις Μάγια 

Τελετές Πάσχα στην Αντίγουα, Λίμνη Ατιτλάν, Κομπάν, Τικάλ  

Σεμούκ Τσαμπέι, Κοπάν, Ρίο Ντούλσε, Μπελίζ, Λίβινγκστον  

Σαν Σαλβαδόρ, Σέρρο Βέρντε, Χόγια ντε Σερέν  

 

ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΝΗΣΑΚΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗ ΥΦΑΛΟ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΖ 



 



 



 

 

 

  

 

Η διαφορετικότητα  

του Versus 

Ένα άρτια οργανωμένο εξερευνητικό ταξίδι του Versus που συνδυάζει το φημισμένο 

Καθολικό Πάσχα στη Γουατεμάλα, με την πλούσια ηφαιστειακή φύση της χώρας, την 

παράδοση και τις τελετές μαγείας των Μάγια, με απίστευτες προκολομβιανές πόλεις και 

την εξωτική Καραϊβική. Συνδυάζουμε 4 χώρες της Κεντρικής Αμερικής: Γουατεμάλα – 

Ονδούρα – Μπελίζ – Ελ Σαλβαδόρ, ενώ κορυφαίο highlight (πέρα από τους εορτασμούς 

για το Καθολικό Πάσχα) είναι η σπάνια επίσκεψη στο εκπληκτικό Σεμούκ Τσαμπέι με τους 

καταρράκτες και τις λίμνες στην ηφαιστειακή ζούγκλα!  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

• Αποκλειστικότητα του Versus: Επίσκεψη στην άγνωστη κοιλάδα Σεμούκ Τσαμπέι, που 

είναι πνιγμένη μέσα στην ηφαιστειακή ζούγκλα και μπάνιο στις ασβεστολιθικές 

τιρκουάζ πισίνες της φυσικής γέφυρας 

• Εξαιρετικές διανυκτερεύσεις στα καλύτερα διαθέσιμα ξενοδοχεία ανά πόλη και 

περιοχή στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μπελίζ (σε νησάκι στον κοραλλιογενή 

ύφαλο) και το Ελ Σαλβαδόρ. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη Μαδρίτη. 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην πόλη-μνημείο της UNESCO, Αντίγουα, για να την 

απολαύσουμε και να συμμετάσχουμε στον εορτασμό της Μεγάλης Εβδομάδας, 

χωρίς κουραστικά πηγαινέλα από την Πόλη της Γουατεμάλας 

• Σπάνια διαμονή σε νησάκι στον κοραλλιογενή ύφαλο του Μπελίζ, για να κάνουμε 

μπάνιο και σνόρκελινγκ στον μεγαλύτερο κοραλλιογενή ύφαλο του Βορείου 

Ημισφαιρίου!  

• Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από τη Μαδρίτη) 

• Συμμετοχή στα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας στην Αντίγουα και ειδικές ξεναγήσεις 

στα πολλά αξιοθέατα της πόλης  

• Κρουαζιέρα στη λίμνη Ατιτλάν και επίσκεψη στο σημαντικότερο από τα 13 

ψαροχώρια των Μάγια, το Σαντιάγο Ατιτλάν 

• Στο Σαντιάγο Ατιτλάν, παρακολουθούμε τον εορτασμό του Μαξιμόν (Σαν Σιμόν), 

τοπικού ιστορικού Αγίου των Μάγια από την εποχή των κονκισταδόρες – η γιορτή 

γίνεται 2 φορές τον χρόνο 

• Επίσκεψη σε απίθανους αρχαιολογικούς χώρους της Κεντρικής Αμερικής:  

o αρχαιολογικό πάρκο Τικάλ (Γουατεμάλα) 

o Κοπάν (Ονδούρα) 

o Ιτσίμτσε (Γουατεμάλα) 

o Σαν Αντρές και Χόγια ντε Σερέν (Ελ Σαλβαδόρ) 

• Διάπλους με σκάφος του ποταμού Ρίο Ντούλσε που εκβάλλει στην Καραϊβική. 

• Έλληνας αρχηγός, εξαιρετικά έμπειρος και πολύ καλά καταρτισμένος, μαζί σας σε 

όλο το ταξίδι από την Αθήνα 

 



 

Καθολικό Πάσχα  
σε  

Γουατεμάλα – Ονδούρα  

Μπελίζ – Ελ Σαλβαδόρ 

και το ανεξερεύνητο Σεμούκ Τσαμπέϊ 

 

Ένα πολύ σπάνιο, εξειδικευμένο πρόγραμμα του Versus, με επίκεντρο το φαντασμαγορικό 

Καθολικό Πάσχα των Μάγια, στην Κεντρική Αμερική. 

Διαλέγουμε ως επίκεντρο τη Γουατεμάλα και εξερευνούμε απ΄άκρη σ’ άκρη αυτή την 

εκπληκτική χώρα, με την πολύ πλούσια φύση και την τεράστια ιστορία. Πηγαίνουμε στην 

πανέμορφη λίμνη Ατιτλάν, αγαπημένη των αμερικανών χίπις στη δεκαετία του 1960, στις 

όχθες της οποίας υπάρχουν 13 γραφικά ψαροχώρια των Μάγια. Παρακολουθούμε και 

συμμετέχουμε στις τελετές εορτασμού του Πάσχα την Αντίγουα, που είναι ολόκληρη ένα 

μνημείο της UNESCO. Ξεναγούμαστε στις αρχαίες πόλεις Τικάλ και Κοπάν των Μάγια, στη 

Γουατεμάλα και την Ονδούρα. Απολαμβάνουμε τον τεράστιο κοραλλιογενή ύφαλο στο 

Μπελίζ, φτάνουμε ως το απάτητο λιμάνι της Γουατεμάλα στην Καραϊβική, τη γραφική πόλη 

Λίβινγκστον, και καταλήγουμε στο σπάνια επισκεπτόμενο Ελ Σαλβαδόρ για να μείνουμε 

έκθαμβοι από τον φυσικό και τον ιστορικό πλούτο της χώρας στο Σέρρο Βέρντε, την Χόγια 

ντε Σερέν και το Σαν Αντρές.  

Ένα πραγματικά υπερπλήρες οδοιπορικό στην Κεντρική Αμερική που έχει πολλά 

περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελετές Πάσχα στην Αντίγουα 

Οι τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας, στην Αντίγουα, είναι οι πιο ξακουστές και οι πιο 

εντυπωσιακές σε όλη τη Γουατεμάλα. Οι εκκλησίες στολίζονται με λουλούδια και 

πολύχρωμα υφάσματα, το ίδιο και τα αγάλματα των αγίων. Επίσης οι κάτοικοι 

κρεμάνε στα παράθυρα και στις πόρτες των σπιτιών τους κουρτίνες, φιόγκους και 

χάρτινα διακοσμητικά σε μοβ, κόκκινο, λιλά και κίτρινο χρώμα, τα οποία συμβολίζουν 

τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση. Οι δρόμοι στρώνονται με αλφόμπρας, δηλαδή με 

χειροποίητα χαλιά που υφαίνονται από λουλούδια.  

Διοργανώνονται, επίσης, περιφορές αρμάτων, που φτάνουν τα 18 μέτρα μήκος και 

φέρουν αγάλματα του Χριστού και της Παναγίας. Οι γλύπτες και οι ζωγράφοι 

διαγωνίζονται κάθε χρονιά ποιος θα κάνει το πιο εντυπωσιακό άρμα. Τα άρματα τα 

μεταφέρουν από 50 έως 100 κουκουρούτσος, δηλαδή ντόπιοι πιστοί, που φορούν 

μοβ ράσα με λευκές ζώνες. Κατά την περιφορά, ορχήστρες παίζουν θρησκευτικά 

εμβατήρια έξω από κάθε εκκλησία και εκεί συγκεντρώνεται ο κόσμος για φαγητό, ποτό 

και διάφορα παιχνίδια. Εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτές τις τελετές και θα 

βοηθήσουμε στους στολισμούς και στην ύφανση των αλφόμπρας. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Είναι ο πιο αξιοσημείωτος ύφαλος 

στις Δυτικές Ινδίες». Αν προερχόταν 

από οποιονδήποτε άλλο, η φράση 

αυτή μπορεί και να μην είχε τόσο 

μεγάλη σημασία. Όταν όμως έρχεται 

με την υπογραφή του Κάρολου 

Δαρβίνου, εν έτει 1842, τότε μάλλον δε 

σηκώνει πολλές αντιρρήσεις.  

Ο λόγος για τον Κοραλλιογενή Ύφαλο 

στο Μπελίζ, μία ολόκληρη σειρά στην 

πραγματικότητα από κοραλλιογενείς 

υφάλους, που απλώνεται κατά μήκος 

των ακτών του Μπελίζ, περίπου σε 

τριακόσια μέτρα ανοικτής θαλάσσης 

στο βορρά και περίπου 40 χιλιόμετρα 

προς το νότο της χώρας. Είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο κοραλλιογενές 

σύστημα στον κόσμο, πίσω μόνο από 

το GreatBarrierReef της Αυστραλίας.  

Φυσικά είναι ο νούμερο 1 τουριστικός 

προορισμός στο Μπελίζ, εξαιρετικά 

δημοφιλής για καταδύσεις και 

σνόρκελινγκ, προσελκύοντας κάθε 

χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες 

επισκέπτες.  

 

Ο ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ  

ΣΤΟ ΜΠΕΛΙΖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελετές Μαξιμόν στο Σαντιάγο Ατιτλάν 

Στην πανέμορφη Λίμνη Ατιτλάν υπάρχουν 13 γραφικά ψαροχώρια των Μάγια, τα οποία είναι 

προσβάσιμα μόνο με πλοιάριο. Εμείς θα κάνουμε κρουαζιέρα και θα καταλήξουμε στο 

εντυπωσιακότερο, το Σαντιάγκο Ατιτλάν. Ο οικισμός είναι πολύ γραφικός και οι κάτοικοι φορούν 

παραδοσιακές φορεσιές. Οι χωρικοί του Σαντιάγο Ατιτλάν, λατρεύουν τη θεότητα Μαξιμόν ή 

αλλιώς Σαν Σιμόν. Πρόκειται για ένα μείγμα παγανισμού και καθολικισμού, που συμβολίζει το 

φως και το σκοτάδι.  

Ο Μαξιμόν, γιορτάζεται 2 φορές τον χρόνο και έχει τη μορφή άνδρα που φοράει υφαντά 

φουλάρια και καπέλο. Στο Σαντιάγο Ατιτλάν θα παρακολουθήσουμε την τελετή εορτασμού του 

Μαξιμόν από τους Μάγια.  

 

Αποκλειστικότητα Versus: Λίβινγκστον, στην Καραϊβική 

Η Λίβινγκστον είναι μια πολύ γραφική πόλη, πάνω στον ποταμό Ρίο Ντούλσε, που περιβάλλεται 

από ζούγκλα και ο μόνος τρόπος να την προσεγγίσει κανείς είναι με πλοιάριο. Είναι το μόνο 

σημείο της Γουατεμάλας που βρέχεται από την Καραϊβική. Φημίζεται για την όμορφη φύση της 

και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της, που ονομάζονται Γκαριφούνα. Οι 

Γκαριφούνα είναι μια ενδιαφέρουσα μίξη σκλάβων από την Αφρική, Μάγια και Λαντίνο 

(κρεολών), που έχουν τη δική τους γλώσσα, θρησκεία και κουλτούρα.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Η Αντίγουα, πόλη-μνημείο της UNESCO, όπου θα συμμετάσχουμε στον εορτασμό της Μεγάλης 

Εβδομάδας, χωρίς κουραστικά πηγαινέλα από την Πόλη της Γουατεμάλας 

✓ Κρουαζιέρα στη λίμνη Ατιτλάν   

✓ Στο Σαντιάγο Ατιτλάν, παρακολουθούμε τον εορτασμό του Μαξιμόν (Σαν Σιμόν), τοπικού ιστορικού 

Αγίου των Μάγια από την εποχή των κονκισταδόρες   

✓ Επίσκεψη στην άγνωστη κοιλάδα Σεμούκ Τσαμπέι, που είναι πνιγμένη μέσα στην ηφαιστειακή 

ζούγκλα και μπάνιο στις ασβεστολιθικές τιρκουάζ πισίνες της φυσικής γέφυρας 

✓ Τα απίθανα αρχαιολογικά πάρκα Τικάλ (Γουατεμάλα) και Κοπάν (Ονδούρα)  

✓ Η διάσχιση της πυκνής ζούγκλας στα άδυτα της Γουατεμάλας, από την Τικάλ μέχρι την απάτητη 

Λίβινγκστον, το μόνο τμήμα της Γουατεμάλας που βρέχεται από την Καραϊβική 

✓ Διάπλους με σκάφος του ποταμού Ρίο Ντούλσε   

✓ Κολυμπάμε στα κρυστάλλινα νερά του κοραλλιογενούς υφάλου στο Μπελίζ! 

✓ Απορούμε με την εξαιρετική κατάσταση της «Πομπηίας της Αμερικής», Χόγια ντε Σερέν, στο Ελ 

Σαλβαδόρ. 

✓ Απολαμβάνουμε την απίστευτα πλούσια φύση στο Σέρρο Βέρντε, με τα ηφαίστεια, την πλούσια 

βλάστηση και τη σπάνια πανίδα! 

Ένα θεματικό και πολύ ιδιαίτερο οδοιπορικό του Versus, με κεντρικό άξονα τις φαντασμαγορικές 

τελετές εορτασμού του Καθολικού Πάσχα από τους Μάγιας της Αντίγουα. Εκτός αυτού θα 

παρακολουθήσουμε επίσης, το τελετουργικό εορτασμού της θεότητας-αγίου Μαξιμόν (Σαν Σιμόν) στη 

Λίμνη Ατιτλάν. Από το πρόγραμμά μας όμως δεν θα λείπουν αποκλειστικές επισκέψεις και διαδρομές 

σε πυκνές ηφαιστειακές ζούγκλες της απάτητης Γουατεμάλας, μπάνιο σε τιρκουάζ λίμνες πάνω σε 

φυσική γέφυρα στην κοιλάδα Σεμούκ Τσαμπέι, επίσκεψη στο καθόλου τουριστικό λιμάνι Λίβινγκστον 

στην Καραϊβική και βαρκάδα στον ποταμό Ρίο Ντούλσε που διατρέχει την πόλη. Δεν μένουμε όμως 

μόνο εκεί. Ερχόμαστε στην Ονδούρα για να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο στο Κοπάν (με 

διανυκτέρευση), από τους πιο συγκλονιστικούς στην Κεντρική Αμερική, κάνουμε μπάνιο και 

σνόρκελινγκ στην Καραϊβική και τον εκπληκτικό κοραλλιογενή ύφαλο στο Μπελίζ και καταλήγουμε στο 

σπάνια επισκεπτόμενο Ελ Σαλβαδόρ για να «χαθούμε» στο πλούσιο Σέρρο Βέρντε και να δούμε από 

κοντά την «Πομπηία της Αμερικής», την αρχαία πόλη Χόγια ντε Σερέν. Με ξεναγήσεις σε εκπληκτικές 

ολόκληρες αρχαίες πόλεις των Μάγια, απίστευτα πλούσια φύση και ηφαιστειακές ζούγκλες, αποικιακά 

διαμάντια αρχιτεκτονικής και ανεξερεύνητους παραδείσους, συλλέγουμε εμπειρίες που θα μας 

συνοδεύουν για μια ζωή! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

ΙΒ 3151 02/04/2023 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 15:55 18:55 

ΙΒ 6341 03/04/2023 
ΜΑΔΡΙΤΗ  

– ΠΟΛΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑΣ 
12:30 15:40 

ΙΒ 6342 17/04/2023 ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ – ΜΑΔΡΙΤΗ  19:45 14:35 +1 

ΙΒ 3150 19/04/2023 ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ  10:35 15:15 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη, 

μία στην αρχή και μία στο τέλος του προγράμματος.  



 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

 

Το ταξίδι μας αρχίζει από την Πόλη της Γουατεμάλας (μετά από μία διανυκτέρευση στη Μαδρίτη), 

πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, απ’όπου μεταβαίνουμε στη Λίμνη Ατιτλάν. Κάνουμε κρουαζιέρα στη 

λίμνη και επισκεπτόμαστε το πιο γραφικό από τα 13 παρόχθια χωριά, το Σαντιάγο Ατιτλάν, για να 

παρακολουθήσουμε την τελετή της θεότητας-αγίου Μαξιμόν. Ακολουθεί η πόλη-μνημείο της UNESCO, 

Αντίγουα, στην οποία θα συμμετάσχουμε στις λαμπρές τελετές του Καθολικού Πάσχα που 

διοργανώνουν οι Μάγια. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Κομπάν, ορεινή πόλη στην Κεντρική 

Γουατεμάλα, χτισμένη μέσα στη ζούγκλα και σε απέραντες φυτείες καφέ και κάρδαμου. Επισκεπτόμαστε 

την κοιλάδα-φυσικό μνημείο Σεμούκ Τσαμπέι, την αρχαία πόλη των Μάγια, Φλόρες, που είναι χτισμένη 

πάνω σε νησάκι στη Λίμνη Πετέν και τον αρχαιολογικό χώρο των Μάγια, Τικάλ. Μπαίνουμε στο Μπελίζ  

όπου μένουμε για δύο νύχτες, και απολαμβάνουμε μπάνιο και σνόρκελινγκ στον κοραλλιογενή ύφαλο! 

Ακολουθεί η απάτητη Λίβινγκστον, το λιμάνι της Γουατεμάλας στην Καραϊβική, στο οποίο μπορούμε να 

φτάσουμε μόνο με πλοιάριο, μέσω Ρίο Ντούλσε. Μετά σειρά έχει η αρχαία και πανίσχυρη πόλη Κοπάν, 

στα σύνορα της Γουατεμάλας με την Ονδούρα, και συνεχίζουμε για το Ελ Σαλβαδόρ, με το πλούσιο 

Εθνικό Πάρκο Σέρρο Βέρντε και τις αρχαίες πολιτείες Σαν Αντρές και Χόγια ντε Σερέν. Το ταξίδι μας 

ολοκληρώνεται με βόλτα στο αποικιακό Σουτσιτότο και μέσω διαν/σης στη Μαδρίτη επιστρέφουμε στην 

Αθήνα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λατρεία του Μαξιμόν 

Ο Μαξιμόν (Maximon) είναι μια λαϊκή θεότητα που λατρεύεται στα υψίπεδα της Δυτικής Γουατεμάλας.  

Η λατρεία του αντικατοπτρίζει το φαινόμενο του θρησκευτικού συγκρητισμού, της διήθησης δηλαδή στοιχείων 

μιας θρησκείας σε μια άλλη - και στη δεδομένη περίπτωση της θρησκείας των Μάγιας και του Χριστιανικού 

Καθολικισμού. Ο Μαξιμόν είναι διασταύρωση του Αγίου Συμεών και του Μαάμ, Θεού της προ-αποικιακής 

θρησκείας, αλλά και τιμητικού τίτλου των Μάγιας.  

 

Ο Μαξιμόν δεν αναγνωρίζεται από την Καθολική Εκκλησία, το γεγονός όμως αυτό ελάχιστα εμποδίζει τους 

αυτόχθονες να συνδιαλέγονται με το ξύλινο άγαλμα που έχουν κατασκευάσει και πολυτελώς ενδύσει με δυτικά 

ρούχα, συμπεριλαμβανομένης γραβάτας και καπέλου. Ο κομψός μυστακοφόρος κύριος με το  κοστούμι και το 

σομπρέρο είναι πάντα αναγνωρίσιμος, γιατί μονίμως «καπνίζει» ένα τσιγάρο ή ένα μεγάλο πούρο και οι χώροι 

λατρείας του είναι γεμάτοι με αναμμένα κεριά, μπουκάλια αλκοολούχων ποτών και άλλες προσφορές από τους 

πιστούς. Το άγαλμα του θεού φυλάσσεται από μια ομάδα ανδρών που αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη 

στέγασή του. Ο Μαξιμόν είναι… δημοκρατικών απόψεων, καθώς δεν διαθέτει σταθερό κατάλυμα, αλλά 

φιλοξενείται σε διαφορετική ιδιωτική κατοικία κάθε χρόνο, ώστε όλες οι ενδιαφερόμενες οικογένειες να 

επωφεληθούν των προσφορών. Μια που ο Μαξιμόν αποτελεί απομεινάρι μιας παλιάς πίστης αλλά και φιγούρα 

που λατρεύεται από πολλούς καθολικούς, οι βωμοί του είναι γεμάτοι με όλα τα είδη αντικρουόμενων εικόνων, 

όπως εικόνες της Παναγίας, αλλά και ταριχευμένων ζώων που κρέμονται από το χαμηλό ταβάνι. Κάποιοι 

ιθαγενείς μάλιστα πιστεύουν ότι μέσα στο ξύλινο ομοίωμα του Μαξιμόν φυλάσσεται το άγαλμα ενός θεού 

Ινδιάνου, κρατώντας έτσι τη γηγενή καρδιά κάτω από την ιβηρική επιδερμίδα των μιγάδων. 

 

Στο Σαντιάγκο ντε Ατιτλάν τα ρούχα του αγάλματος του Μαξιμόν πλένονται μία εβδομάδα πριν από  το Πάσχα 

και το νερό αυτό διανέμεται ως αγίασμα σε τοπικά καταστήματα, καθώς πιστεύεται ότι όταν σκορπιστεί γύρω 

από το κατώφλι της πόρτας τους θα δελεάσει πελάτες να μπουν και να αγοράσουν κάτι.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γουατεμάλα 
Γουατεμάλα στη γλώσσα των Μάγια σημαίνει Δάσος. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική. 

Βόρεια συνορεύει με το Μεξικό, βορειοανατολικά με το Μπελίζ και νοτιοανατολικά με το Ελ Σαλβαδόρ και 

την Ονδούρα. Βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα. Το κύριο χαρακτηριστικό 

της χώρας είναι η Αμερικανική Κορδιλιέρα. Η οροσειρά αυτή περιλαμβάνει 33 επιβλητικά ηφαίστεια, 

κάποια από αυτά ενεργά. Το ηφαίστειο Ταχουμούλκο (4.220μ.) είναι η ψηλότερη κορυφή της Κεντρικής 

Αμερικής.  

Η πρώτη απόδειξη ανθρώπινου εποικισμού στην περιοχή της Γουατεμάλα ανάγεται στο 10.000 π.Χ. Οι 

πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Καραΐβοι, οι οποίοι αργότερα εκδιώχθηκαν από τους Μάγια. Οι Μάγια, 

ανέπτυξαν εκεί σημαντικότατο πολιτισμό και ανέδειξαν τη Γουατεμάλα σε καλλιτεχνικό λίκνο.  

Η χώρα κατελήφθη από τους Ισπανούς το 1518 και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι ιθαγενείς 

αποδεκατίστηκαν. Οι κονκισταδόρες για να αφανίσουν τον πληθυσμό, διέσπειραν θανατηφόρες 

ασθένειες, με μολυσμένες κουβέρτες, που πρόσφεραν στους ιθαγενείς – δήθεν σε ένδειξη φιλίας.  

Επί ισπανικής αποικιοκρατίας, η Γουατεμάλα ήταν μέρος της Νέας Ισπανίας (Μεξικό). Άλλαξε 2 

πρωτεύουσες ως το 1776, οπότε και ιδρύθηκε η Πόλη της Γουατεμάλας. Η ανεξαρτησία από τους 

Ισπανούς ήρθε το 1821. Το Μεξικό όμως δεν δέχθηκε την απόσχιση και επανέκτησε με στρατιωτικά μέσα 

τις αποσχισμένες επαρχίες. Ακολούθησε Εμφύλιος Πόλεμος με τη συμβολή και της Εκκλησίας και έκτοτε 

η πολιτική κατάσταση της χώρας χαρακτηρίζεται από αστάθεια και πολλά πραξικοπήματα. Ένα από 

αυτά, το 1954, ονομάστηκε Πραξικόπημα της Μπανάνας. Αποδεδειγμένα υποκινήθηκε από τη CIA, για 

λογαριασμό της αμερικανικής εταιρείας United Fruit Company.   

Όσον αφορά την τέχνη των Μάγια, η Γουατεμάλα, από την Προκλασική Εποχή (2000 π.Χ.-300 π.Χ.) έχει 

να επιδείξει πήλινα αγγεία και ειδώλια καθώς και το παλαιότερο δείγμα οικοδομήματος από πέτρα, τον 

αστρονομικό ναό Ε-VII Σουμπ (2000 π.Χ.) που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο Ουαχακτούν. Την 

Κλασική Εποχή (300 π.Χ.-300 μ.Χ) επικράτησε η τεχνοτροπία Τεοτιχουακάν από το Μεξικό. Σε όλη τη χώρα 

υπάρχουν τύμβοι, μικροί ναοί και ολόκληρες αρχαίες πόλεις, όπως η Τικάλ την οποία και θα 

επισκεφτούμε. 

Τέλος η Γουατεμάλα έχει πολύ πλούσια λογοτεχνία. Ο ποιητής και συγγραφέας Μιγκέλ Άνχελ Αστούριας, 

τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1966. Στο έργο του συνέδεσε την ιστορία των Μάγια με την ασταθή 

σύγχρονη πολιτική της χώρας του.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τικάλ 
Η Τικάλ ήταν πρωτεύουσα του ομώνυμου, πολύ ισχυρού βασιλείου των Μάγια και θεωρείται 

ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του προκολομβιανού πολιτισμού. Το απόγειό της 

χρονολογείται μεταξύ 200 και 900. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Βασίλειο Τικάλ 

κυριαρχούσε σε μεγάλο τμήμα της αυτοκρατορίας των Μάγια πολιτικά, οικονομικά και 

στρατιωτικά και αλληλοεπιδρούσε με περιοχές σε όλη τη Μεσοαμερική, όπως η Τεοτιχουάκαν 

στην κοιλάδα του Μεξικού, την οποία πιθανόν κατέκτησε τον 4ο αιώνα. Μετά το τέλος της 

Κλασσικής Περιόδου, τα ανάκτορα της Τικάλ κάηκαν και ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται. 

Στο τέλος του 10ου αιώνα, η πόλη εγκαταλείφθηκε όταν είχε αρχίσει πλέον να την πνίγει η 

ζούγκλα. 

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, μεταγενέστερα, είχαν ακουστά ότι μέσα στη ζούγκλα 

υπάρχει μία αρχαία πόλη των Μάγια. Ωστόσο απ΄ότι φαίνεται δεν ήξεραν πού ακριβώς 

βρισκόταν, ήταν θαμμένη μέσα στην εξαιρετικά πυκνή βλάστηση. Μέχρι που στα μέσα του 

19ου αιώνα, ένας συλλέκτης κόμμεως, ονόματι Αμβρόσιος Τουτ, σκαρφάλωσε σε ένα ψηλό 

δέντρο για να μαζέψει το κόμμι και είδε από μακριά κάτι σαν κτίρια. Ενημέρωσε τον 

κυβερνήτη της περιοχής και πήγαν μαζί για να δουν περί τίνος επρόκειτο. Ο κυβερνήτης 

ειδοποίησε για την ανακάλυψη τούς ανωτέρους του στην πρωτεύουσα και τότε η εφημερίδα 

Gaceta δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ονόμασε τη νέοανακαλυφθείσα, μυστηριώδη 

αρχαία πόλη, Τικάλ. Ακολούθως, το 1853, η Επιστημονική Ακαδημία του Βερολίνου 

αναδημοσίευσε το άρθρο και τότε αρχαιολόγοι και κυνηγοί θησαυρών άρχισαν να 

επισκέπτονται την περιοχή. Η καταγραφή του αρχαιολογικού χώρου άρχισε τη δεκαετία του 

1880. Εκτεταμένες ανασκαφές έλαβαν χώρα από το 1956 μέχρι το 1970 από το πανεπιστήμιο 

της Πενσιλβανίας. To 1979, το Αρχαιολογικό Πάρκο Τικάλ ανακηρύχθηκε μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χόγια ντε Σερέν  η «Πομπηία της Αμερικής» 

Ονομάζεται και «Πομπηία της Αμερικής» εν μέρει χάρη στην τεχνική του σοβατίσματος που ανακαλύφθηκε στις 

ανασκαφές. Ο σοβάς που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των κτιρίων είναι παρόμοιος με αυτόν της 

Πομπηίας στην Ιταλία. Η διεθνής ονομασία του εντυπωσιακού αυτού αρχαιολογικού χώρου είναι πάντως Χόγια 

ντε Σερέν που στα ισπανικά σημαίνει Κόσμημα της Σερέν. Και είναι πράγματι ένα κόσμημα! 

Είναι ίσως ο καλύτερα σωζόμενος οικισμός της Κλασικής Περιόδου (200 μ.Χ. - 900 μ.Χ) και το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην καταστροφική έκρηξη του κοντινού ηφαιστείου Λόμα το έτος 600. Επρόκειτο για έναν αγροτικό 

οικισμό των Μάγια που εγκαταλείφθηκε ένα απόγευμα, μετά το πέρας των εργασιών και πριν τον βραδινό 

ύπνο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι φωτιές μαγειρέματος δεν είχαν σβηστεί και τα στρώματα ύπνου δεν 

είχαν ανοιχτεί. Εκεί ζούσαν 200 άνθρωποι μαζί με τα ζώα τους.  

Η έκρηξη συνέβη Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Πριν από αυτήν έγινε ένας προειδοποιητικός σεισμός έντασης 4 

Ρίχτερ και από το ηφαίστειο βγήκαν ζεστές αναθυμιάσεις. Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε και 

έφυγαν από το χωριό όπως όπως. Δεν περίμεναν την καταστροφή, διότι τα νοικοκυριά και τα δημόσια κτίρια 

έμειναν τακτοποιημένα. Τρόφιμα, εργαλεία και λοιπά χρήσιμα αντικείμενα τα άφησαν στις αποθήκες και στους 

άλλους χώρους φύλαξης. Ενδεχομένως οι κάτοικοι πήγαν να προφυλαχθούν σε κάποιο απομακρυσμένο 

μέρος και ίσως από κει είχαν θέαση των όσων ακολούθησαν στο χωριό τους. Το ηφαίστειο εξερράγει και η 

λάβα κάλυψε όλο τον οικισμό σχηματίζοντας ένα απίστευτο μονωτικό κέλυφος στα κτίρια πάχους 4-8 μέτρων. 

Κάτω από αυτό το κέλυφος έμειναν όλα ανέγγιχτα, ακόμα και οι σπόροι, τα τρόφιμα, τα πάντα. Όπως φάνηκε, 

1400 χρόνια μετά, οι Μάγια εκείνου του χωριού καλλιεργούσαν ταπιόκα, γκουάβα, αγαύη και κακάο. 

Ασχολούνταν με το ανταλλακτικό εμπόριο και αντάλλασσαν τα προϊόντα τους με εργαλεία από γειτονικά 

χωριά. 

Η Χόγια ντε Σερέν ανακαλύφθηκε τυχαία το 1976 από έναν οδηγό μπουλντόζας. Είχε πάει να ανακατέψει το 

χώμα της περιοχής στο πλαίσιο ενός κρατικού αγροτικού προγράμματος. Ο εκσκαφέας χτύπησε κάτι σκληρό 

και ο οδηγός ειδοποίησε τις αρχές. Τις πρώτες έρευνες διεξήγε ο καθηγητής Ανθρωπολογίας του 

Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Πέισον Στις, το 1978 και το 1980. Ο Σιτς εξειδικεύεται στον πολιτισμό των Μάγια 

στην Κεντρική Αμερική. Οι ανασκαφές συνεχίζονται από το 1988 ως σήμερα. Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί 

από τη λάβα 70 κτίρια που περιλαμβάνουν κουζίνες, αποθήκες, σπίτια, εργαστήρια, έναν λατρευτικό χώρο και 

μία δημόσια σάουνα. Ο αρχαιολογικός χώρος καθώς και η ευρύτερη περιοχή της Σερέν στην οποία εκτελούνται 

ανασκαφές αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 



 

 

 

 

 

 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μαδρίτη. 

Άφιξη στην ισπανική πρωτεύουσα, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΣΙΤΙ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και πτήση για τη 

Γουατεμάλα και την πρωτεύουσά της, την Πόλη της 

Γουατεμάλας (ή Γουατεμάλα Σίτι, όπως επίσης 

αποκαλείται).  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση στη Γουατεμάλα Σίτι. 

  

3η ημέρα: ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΣΙΤΙ – ΙΤΣΙΜΤΣΕ – ΛΙΜΝΗ ΑΤΙΤΛΑΝ 

(Παναχατσέλ) 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για τη Λίμνη 

Ατιτλάν, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.  

Καθοδόν θα κάνουμε στάση στο Ιτσίμτσε (Iximche), στα 

κεντρικά υψίπεδα της Γουατεμάλας. Εδώ θα δούμε την 

αρχαία πρωτεύουσα των Κάκτσικελ Μάγια (1250-1525), 

χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, με δεκάδες 

κτίσματα της προκολομβιανής εποχής, σε μία από τις πιο 

σημαντικές όσο και εντυπωσιακές πόλεις των Μάγια που 

μπορούμε να δούμε! 

Συνεχίζουμε κατόπιν τη διαδρομή μας για τη λίμνη Ατιτλάν. 

Η Ατιτλάν είναι η βαθύτερη λίμνη στην Κεντρική Αμερική, με 

μέγιστο βάθος 340 μέτρα, και περιβάλλεται από ηφαίστεια. 

Στις όχθες της υπάρχουν 13 ψαροχώρια, στα οποία 

κατοικούν ινδιάνοι Μάγια και τα οποία τη δεκαετία του 1960 

ήταν γεμάτα με αμερικανούς χίπις... Η Ατιτλάν θεωρείται μια 

από τις πιο όμορφες λίμνες στο κόσμο λόγω της μεγάλης 

καθαρότητας αλλά και της χρωματικής εναλλαγής των νε-

ρών της – στη διάλεκτο των Μάγια, Ατιτλάν σημαίνει «εκεί 

όπου χρωματίζεται το ουράνιο τόξο».  

Τα χωριά της λίμνης επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο με 

πλοιάρια και με την υπόλοιπη χώρα με δρόμους που 

κατεβαίνουν από τα γύρω ηφαίστεια. Στον πυθμένα έχουν 

ανακαλυφθεί ολόκληρες πόλεις, της Προκλασικής 

Περιόδου των Μάγια.  

Φτάνουμε στην πόλη Παναχατσέλ στη βόρεια όχθη της Λί-

μνης Ατιτλάν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση στην Παναχατσέλ. 

 

4η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΑΤΙΤΛΑΝ – ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ – ΑΝΤΙΓΟΥΑ 

Μετά το πρωινό, επιβιβαζόμαστε σε πλοιάριο για να 

διασχίσουμε την Ατιτλάν φτάνοντας στο μεγαλύτερο, 

πολυπληθέστερο και εντυπωσιακότερο από τα παρόχθια 

χωριά, το Σαντιάγκο Ατιτλάν. Ο οικισμός είναι πολύ 

γραφικός και οι κάτοικοι φορούν παραδοσιακές φορεσιές. 

Πόλη Γουατεμάλας 

Παναχατσέλ 

Ιτσίμτσε 



 

 

  

 Οι χωρικοί του Σαντιάγο Ατιτλάν, λατρεύουν τη θεότητα Μα-

ξιμόν ή αλλιώς Σαν Σιμόν. Πρόκειται για ένα μείγμα παγανι-

σμού και καθολικισμού, που συμβολίζει το φως και το σκο-

τάδι. Οι ρίζες της θεότητας ανάγονται στην προκολομβιανή 

εποχή των Μάγια. Η γέννησή της όμως, στη σημερινή 

μορφή, χρονολογείται τον 16ο αιώνα, με την κατάληψη της 

Γουατεμάλα από τους κονκισταδόρες και την υποχρεωτική 

διάδοση του καθολικισμού.  

Από το Σαντιάγκο μεταβαίνουμε οδικώς στην πρώην 

πρωτεύουσα της χώρας (1541-1776), την Αντίγουα. Η 

Αντίγουα στα χρόνια της ακμής της ήταν κέντρο των 

ιεραποστολών. προσηλυτισμού των ιθαγενών. Ολόκληρη η 

πόλη είναι ένα αρχιτεκτονικό μουσείο που συνδυάζει καλά 

διατηρημένα μπαρόκ κτίρια με μουδέχαρ. Το στυλ μουδέχαρ 

περιλαμβάνει στοιχεία αραβικά, ρομανικά, γοτθικά και 

αναγεννησιακά και αντικατοπτρίζει την ιστορία της 

μητροπολιτικής Ισπανίας.  

Σε όλα τα παραπάνω, στην Αντίγουα, προστίθενται τα 

εντυπωσιακά απομεινάρια των πρώτων αποικιακών 

εκκλησιών του 16ου αιώνα αλλά η πανσπερμία χρωμάτων 

στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Μάγια. 

Όπως αντιλαμβάνεστε ολόκληρη η πόλη έχει χαρακτηριστεί 

μνημείο της UNESCO. Όχι όμως μόνο για την αρχιτεκτονική 

της, αλλά και για τη μεγάλη θρησκευτική παράδοσή της 

στους εορτασμούς του Καθολικού Πάσχα, που βασίζονται 

σε έναν συνδυασμό του ρωμαιοκαθολικισμού με τον 

παγανισμό. 

Άφιξη και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την 

Αντίγουα. Θα περπατήσουμε σε λιθόστρωτα δρομάκια που 

οδηγούν σε πολύχρωμες αγορές, αποικιακές κατοικίες, 

ατμοσφαιρικά ξενοδοχεία, γραφικά εστιατόρια, ανθισμένες 

αυλές, εντυπωσιακά μέγαρα. Στη βόλτα μας θα δούμε και 

παραδοσιακά υφαντήρια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στην Αντίγουα.  

 

5η ημέρα: ΑΝΤΙΓΟΥΑ (Ξενάγηση) 

Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στην 

Αντίγουα. Μαζί με τον αρχηγό μας θα περιηγηθούμε στην 

πόλη για να απολαύσουμε τη μοναδική ατμόσφαιρα και την 

αρχιτεκτονική της και να επισκεφτούμε τα πολύ σημαντικά 

αξιοθέατά της.  

Η Αντίγουα περιβάλλεται από 3 ηφαίστεια. Αυτό σημαίνει 

πως σε όλη την ιστορία της, καταστράφηκε αρκετές φορές 

εξαιτίας σεισμών. Στους 3 αιώνες, πάντως, στους οποίους 

αναπτύχθηκε, δομήθηκε σύμφωνα με πολεοδομικά σχέδια 

εμπνευσμένα από την Ιταλική Αναγέννηση και απέκτησε 

πολλά εντυπωσιακά μνημεία. Τα περισσότερα από τα κτίρια 

που θα δούμε στην ξενάγησή μας χρονολογούνται τον 17ο 

και τον 18ο αιώνα.  

Το Κεντρικό Πάρκο, γνωστό και ως Πλατεία των Όπλων, 

είναι η καρδιά της πόλης. Στο κέντρο της πλατείας δεσπόζει 

το Σιντριβάνι των Σειρήνων, σχεδιασμένο από τον Μιγκέλ 

Πόρας το 1739. Γύρω από την πλατεία βρίσκονται, το 
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μπαρόκ Δημαρχείο, η Αψίδα της Σάντα Καταλίνα με το ρολόι 

και ο Καθεδρικός Ναός του Σαν Χοσέ.  

Στην πλατεία βρίσκεται και το Παλάτι του Αρχηγού-

Στρατηγού, χτίστηκε το 1558 ως κατοικία του ισπανού 

διοικητή της Γουατεμάλα. Αντικατοπτρίζει όλη την πολυτέλεια 

και την τρυφηλή ζωή του εκάστοτε κυβερνήτη, της 

οικογένειας και των φίλων του. Πέρα από παλάτι-κατοικία, 

ήταν και διοικητικό κέντρο όσο η Αντίγουα ήταν 

πρωτεύουσα. Εξαιτίας των σεισμών ανακατασκευάζεται 

τακτικά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι εκκλησίες της 

Αντίγουα: Λας Καπουσίνας, Λα Μερσέδ και Ελ Κάρμεν. Η 

Καπουσίνας ήταν μοναστήρι των Καπουτσίνων. 

Κατασκευάστηκε το 1736. Διανυκτέρευση στην Αντίγουα. 

 

6η ημέρα: ΑΝΤΙΓΟΥΑ: Τελετές Μεγάλης Εβδομάδας 

Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στον εορτασμό 

του Πάσχα από τους κατοίκους της Αντίγουα, που στην 

πλειονότητά τους είναι απόγονοι των Μάγια. Οι τελετές της 

Μεγάλης Εβδομάδας εδώ είναι οι πιο ξακουστές και οι πιο 

εντυπωσιακές σε όλη τη Γουατεμάλα. Οι εκκλησίες 

στολίζονται με λουλούδια και πολύχρωμα υφάσματα, το ίδιο 

και τα αγάλματα των αγίων, μέσα σε αυτές, πολλά από τα 

οποία χρονολογούνται στους πρώτους αποικιακούς 

χρόνους.  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι οι στολισμοί στις εκκλησίες Λα 

Μερσέδ, Σαν Φρανσίσκο και Σχολή του Χριστού. Επίσης οι 

κάτοικοι κρεμάνε στα παράθυρα και στις πόρτες των σπιτιών 

τους κουρτίνες, φιόγκους και χάρτινα διακοσμητικά σε μοβ, 

κόκκινο, λιλά και κίτρινο χρώμα, τα οποία συμβολίζουν τα 

Άγια Πάθη και την Ανάσταση. Οι δρόμοι στρώνονται με 

αλφόμπρας, δηλαδή με χειροποίητα χαλιά που υφαίνονται 

από λουλούδια. 

Διοργανώνονται, επίσης, περιφορές αρμάτων, που φτάνουν 

τα 18 μέτρα μήκος και φέρουν αγάλματα του Χριστού και της 

Παναγίας. Οι γλύπτες και οι ζωγράφοι των αγαλμάτων 

αντλούν τα θέματά τους από το Ευαγγέλιο και διαγωνίζονται 

κάθε χρονιά ποιος θα κάνει το πιο εντυπωσιακό άρμα.  

Τα άρματα τα μεταφέρουν από 50 έως 100 κουκουρούτσος, 

δηλαδή ντόπιοι πιστοί, που φορούν μοβ ράσα με λευκές 

ζώνες. Κατά την περιφορά, ορχήστρες παίζουν θρησκευτικά 

εμβατήρια έξω από κάθε εκκλησία και εκεί συγκεντρώνεται ο 

κόσμος για φαγητό, ποτό και διάφορα παιχνίδια. Εμείς θα 

συμμετάσχουμε σε αυτές τις τελετές και θα βοηθήσουμε 

στους στολισμούς και στην ύφανση των αλφόμπρας. 

Διανυκτέρευση στην Αντίγουα. 

 

7η ημέρα: ΑΝΤΙΓΟΥΑ – ΚΟΜΠΑΝ 

Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας την Αντίγουα και θα οδεύ-

σουμε βορειοδυτικά με προορισμό την ορεινή πόλη Κομπάν, 

η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1320 μέτρα και φημίζεται για 

τις τεράστιες φυτείες καφέ και κάρδαμου που καλλιεργούνται 

από τον 19ο αιώνα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
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ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη και 

στη γύρω περιοχή.  

Η Κομπάν περιβάλλεται από βουνά, με πλούσια βλάστηση, 

που είναι γεμάτα με ορχιδέες. Έμβλημα της πόλης είναι η 

σπάνια λευκή ορχιδέα με την ονομασία Μόνχα. Η πόλη, 

λόγω της τοποθεσίας της και της εντυπωσιακής φύσης, 

θεωρείται σημαντικός οικοτουριστικός  προορισμός. Πολύ 

κόντα βρίσκονται 4 προστατευόμενα φυσικά πάρκα: το 

Εθνικό Πάρκο Λας Βικτόριας, το Εθνικό Αποικιακό Πάρκο 

Σαν Χοσέ, το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσα Λατσουά και ο 

Βιότοπος Μάριο Νταρί Ριβέρα. Αυτά τα πάρκα είναι γεμάτα 

με καταρράκτες, σπήλαια και ζούγκλα στην οποία ζουν τα 

πολύ σπάνια κόκκινα πουλιά της Κεντρικής Αμερικής με την 

ονομασία Κετζάλ. Διανυκτέρευση στην Κομπάν. 

 

8η ημέρα: ΚΟΜΠΑΝ: εκδρομή στο ΣΕΜΟΥΚ ΤΣΑΜΠΕΪ 

Σήμερα το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μία απίθανη και 

πολύ σπάνια ημερήσια εκδρομή στο Φυσικό Μνημείο 

Σεμούκ Τσαμπέι, που στη γλώσσα των Μάγια σημαίνει Εκεί 

όπου ο Ποταμός Κρύβεται Κάτω από τις Πέτρες. Η περιοχή 

βρίσκεται κοντά στην πόλη των Μάγια, Κεκτσί.  

Πρόκειται για μία καταπράσινη κοιλάδα, σφηνωμένη μέσα 

στα βουνά, η οποία έχει μία φυσική γέφυρα από 

ασβεστόλιθο, μήκους 300 μέτρων. Κάτω από τη γέφυρα ρέει 

ο ποταμός Καχαμπόν. Πάνω στη γέφυρα, σχηματίζονται 

πολλές μικρές φυσικές πισίνες, η μία δίπλα στην άλλη σε 

σειρά, που προσφέρονται για κολύμπι.  

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ καλά κρυμμένη, τη γνωρί-

ζουν οι ντόπιοι αλλά ελάχιστοι τουρίστες φτάνουν ως εκεί. 

Εμείς σήμερα θα την απολαύσουμε σε όλο της το μεγαλείο. 

Το καλύτερο σημείο για να δούμε το υπερθέαμα της 

κοιλάδας είναι το παρατηρητήριο Ελ Μιραδόρ. Η θέα από 

εκεί είναι καταπληκτική, ωστόσο απαιτείται πεζοπορία μέσα 

στη ζούγκλα για περίπου 45 λεπτά. Αφού χαρούμε το 

κολύμπι μας και την πλούσια βλάστηση της Σεμούκ Τσαμπέι, 

θα επιστρέψουμε στη βάση μας. Διανυκτέρευση στην 

Κομπάν.  

 

9η ημέρα: ΚΟΜΠΑΝ – ΦΛΟΡΕΣ 

Φεύγοντας από το Κομπάν θα περάσουμε περισσότερο 

χρόνο εξερευνώντας την περιοχή: είπαμε, γύρω από το 

Κομπάν βρίσκονται 4 εθνικά πάρκα άρα οι αφορμές για 

εξερεύνηση είναι πολλές και δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία 

να πάει χαμένη.  

Κατόπιν οδεύουμε δυτικά με προορισμό τη λίμνη Πετέν και 

την πολύ γραφική πόλη Φλόρες, που είναι χτισμένη πάνω σε 

νησάκι της λίμνης. Η Φλόρες ήταν μία πόλη των Μάγια. 

Κατελήφθη από τους Ισπανούς το 1697, ύστερα από πολύ 

προσπάθεια. Μετά την ήττα, οι καταληψίες κατέστρεψαν ό,τι 

υπήρχε από τον οικισμό – όσοι Μάγια επιβίωσαν, κατέφυγαν 

και εγκαταστάθηκαν στη ζούγκλα. Αμέσως μετά την 

κατάληψη, οι Ισπανοί έχτισαν την καινούργια πόλη – αυτήν 
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που θα δούμε σήμερα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: ΦΛΟΡΕΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΙΚΑΛ – 

ΜΠΕΛΙΖ ΣΙΤΙ – ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ (Μπελίζ) 

Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας τη Φλόρες και τη Λίμνη 

Πετέν και οδεύσουμε βόρεια με πρώτο προορισμό το 

Αρχαιολογικό Πάρκο Τικάλ.  

Η Τικάλ, είναι αρχαία πόλη των Μάγια. Βρίσκεται στη Βόρεια 

Γουατεμάλα, είναι πνιγμένη μέσα στη ζούγκλα και θεωρείται 

ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς και 

φυσικούς θησαυρούς παγκοσμίως. Γύρω από τον 

αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται υγροβιότοποι, σαβάνα και 

τροπικά δάση. 

Αυτό που θα δούμε εμείς σήμερα στο Αρχαιολογικό Πάρκο 

Τικάλ ξεπερνάει κάθε φαντασία. Στον πυρήνα του 

αρχαιολογικού χώρου, βρίσκεται η μνημειακή Μεγάλη 

Πλατεία, με δύο μεγάλους ναούς-πυραμίδες στην 

ανατολική και δυτική πλευρά. Στη βόρεια πλευρά της 

πλατείας στέκει η Βόρεια Ακρόπολη και στη νότια η Νότια 

Ακρόπολη. Δυτικά της Νότιας Ακρόπολης απλώνεται η 

Πλατεία των 7 Ναών και ακόμη πιο δυτικά το συγκρότημα 

του Χαμένου Κόσμου. Άλλα ενδιαφέροντα σημεία είναι οι 

Διπλές Πυραμίδες, καθώς και οι εξαιρετικά προηγμένες 

δομές ύδρευσης.  

Μετά την επίσκεψή μας στο Τικάλ, συνεχίζουμε οδικώς για 

τη γειτονική χώρα του Μπελίζ, τη μόνη αγγλοφωνη χώρα 

της Κεντρικής Αμερικής. Διασχίζοντας τα σύνορα της 

Γουατεμάλας με το Μπελίζ, φτάνουμε στην Πόλη του 

Μπελίζ ή Μπελίζ Σίτι. Από εκεί με πλοιάριο φτάνουμε στο 

ξενοδοχείο μας στο νησάκι Σαν Πέδρο. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ: σνόρκελινγκ στον Ύφαλο 

Το Μπελίζ είναι ένας από τους τοπ προορισμούς στον 

κόσμο για σνόρκελινγκ και αυτό ακριβώς θα έχουμε την 

ευκαιρία να κάνουμε σήμερα. Η υποθαλάσσια ομορφιά 

της περιοχής είναι πέραν πάσης περιγραφής, και μας 

παρουσιάζεται η δυνατότητα να το διαπιστώσουμε ιδίοις 

όμμασι. Το Χολ Τσαν, το θαλάσσιο τμήμα του Υφάλου που 

θα απολαύσουμε, προστατεύεται από το 1987 ενώ 

ολόκληρη η έκταση αποτελεί τον μεγαλύτερο κοραλλιογενή 

ύφαλο στο Βόρειο Ημισφαίριο! Θα κολυμπήσουμε επίσης 

στο Shark Ray Alley, που παρά το όνομά του είναι απόλυτα 

ασφαλές αλλά και άκρως εντυπωσιακό! Στην εκδρομή μας 

αυτή θα κάνουμε και μία στάση στο κοραλλιογενές νησάκι 

Κέι Κόλκερ.  Διανυκτέρευση στο Σαν Πέδρο. 

 

12η ημέρα: ΣΑΝ ΠΕΔΡΟ – ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ (Γουατεμάλα) 

Αφήνουμε σήμερα πίσω μας το Μπελίζ και μεταβαίνουμε 

στα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Τελικός μας προορισμός 

είναι η η πόλη Λίβινγκστον που βρίσκεται στις ακτές της 

Καραϊβικής, στις εκβολές του Ρίο Ντούλσε. Στο τέλος της 
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οδικής διαδρομής μας θα φτάσουμε στο Πουέρτο Μπάριος 

(το κύριο λιμάνι της Γουατεμάλα στην Καραϊβική). Εκεί θα 

επιβιβαστούμε σε πλοιάριο με προορισμό το Λίβινγκστον. Το 

Λίβινγκστον είναι το πρώην βασικό λιμάνι της Γουατεμάλα 

στην Καραϊβική, μέχρι που κατασκευάστηκε το Πουέρτο 

Μπάριος. Η πόλη είναι χτισμένη στις εκβολές του Ρίο 

Ντούλσε, στον Κόλπο της Ονδούρας.  

Το Λίβινγκστον είναι μια πολύ γραφική πόλη που 

περιβάλλεται από ζούγκλα και ο μόνος τρόπος να την 

προσεγγίσει κανείς είναι με πλοιάριο. Φημίζεται για την 

όμορφη φύση της και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των 

κατοίκων της, που ονομάζονται Γκαριφούνα. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση στο Λίβινγκστον.  

 

13η ημέρα: ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ – ΚΟΠΑΝ (Ονδούρα) 

Σήμερα το πρωί το πρόγραμμά μας θα αρχίσει με μία 

εντυπωσιακή κρουαζιέρα στον Ρίο Ντούλσε. Θα πλεύσουμε 

στον ποταμό και θα απολαύσουμε την πυκνή ζούγκλα και 

το βαθύ εντυπωσιακό φαράγγι του, που είναι καταπράσινο. 

Εν συνεχεία θα οδεύσουμε με νότια κατεύθυνση και 

προορισμό τον αρχαιολογικό χώρο Κοπάν, που βρίσκεται 

στη γειτονική Ονδούρα.  

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι πανέμορφη. Θα 

απολαύσουμε μοναδικά φυσικά τοπία και οργιώδη ηφαι-

στειακή βλάστηση. Θα περάσουμε τα σύνορα και θα 

μπούμε αμέσως στον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται 

στις όχθες του ομώνυμου ποταμού μέσα σε ζούγκλα. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας κοντά στον 

αρχαιολογικό χώρο. Διανυκτέρευση στο Κοπάν. 

 

14η ημέρα: ΚΟΠΑΝ – ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (Ελ Σαλβαδόρ) 

Αφήνουμε σήμερα το εντυπωσιακό Κοπάν και μέσω 

Γουατεμάλας ερχόμαστε στη γειτονική χώρα του Ελ 

Σαλβαδόρ. Η διαδρομή μας θα είναι μακρά, μέχρι την 

πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, αλλά με όμορφα τοπία και 

πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες που θα συνοδεύσουν μέχρι 

τον τελικό μας προορισμό.  

Η χώρα του Ελ Σαλβαδόρ βρίθει από ηφαίστεια, λίμνες και 

αποικιακές πόλεις. Αποκαλείται «η γη των ηφαιστείων», 

καθώς στη χώρα εντοπίζονται πάνω από 20 ηφαίστεια, 

κάποια από τα οποία είναι ακόμη ενεργά.  

Άφιξη στο Σαν Σαλβαδόρ, η πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά 

πόλη της Κεντρικής Αμερικής.  

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

15η ημέρα: ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΡΡΟ ΒΕΡΝΤΕ 

– ΣΑΝ ΑΝΤΡΕΣ – ΧΟΓΙΑ ΝΤΕ ΣΕΡΕΝ  

Ξεκινάμε να επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Σέρρο Βέρντε 

(Πράσινος Λόφος), μια προστατευόμενη περιοχή που 

εκτείνεται πάνω από τη λίμνη Κοατεπέκ. Η ίδια η λίμνη 
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ηφαίστειο Ισάλκο – Σέρρο Βέρντε 



αποτελεί ένα ανενεργό ηφαίστειο: πάντως για 2.500 χρόνια 

το ηφαίστειο έβγαζε καπνό και λάβα, κερδίζοντας το 

προσωνύμιο «Ο φάρος του Ειρηνικού», για να σταματήσει 

τη δραστηριότητά του το 1957. Σήμερα η ευρύτερη περιοχή 

αποτελεί εθνικό πάρκο και προσφέρει ατμοσφαιρική θέα 

στη λίμνη και το ηφαίστειο Ισάλκο. Με πλούσια βλάστηση 

από πεύκα, συκιές, κάκτους και φτέρες, αποτελεί το 

καταφύγιο πολλών από το 400 είδη πουλιών που 

καταγράφονται στο Ελ Σαλβαδόρ, ανάμεσά τους το σπάνιο 

κετσάλ και το τουκάν, με τη χαρακτηριστικά μακριά μύτη. 

Επιστρέφοντας στο Σαν Σαλβαδόρ, θα επισκεφθούμε δύο 

εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους της προκολομβιανής 

εποχής! Ξεκινάμε από το Σαν Αντρές, πολιτεία των Μάγια με 

στενούς δεσμούς, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, με το 

Κοπάν και τα υψίπεδα της Γουατεμάλας. Θα δούμε την 

εντυπωσιακή ακρόπολη ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός πως το Σαν Αντρές έχει ακόμα πολλά μυστικά να 

αποκαλύψει καθώς το «αστικό» κομμάτι της πολιτείας δεν 

έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως! 

Επόμενος σταθμός μας είναι ο αρχαιολογικός χώρος Χόγια 

ντε Σερέν (Joya de Cerén), ένας αγροτικός οικισμός των 

Μάγια που είναι διάσημος ως «η Πομπηία της Αμερικής», για 

τους λόγους που φαντάζεστε. Ο χώρος καταστράφηκε 

περίπου το 600 μ.Χ. όταν ηφαιστειακή στάχτη κάλυψε τα 

πάντα, σβήνοντας τη ζωή στην περιοχή αλλά παράλληλα 

διατηρώντας μέχρι σήμερα σχεδόν ανέπαφη τη δομή του 

οικισμού, παρέχοντάς μας έτσι ένα εξαιρετικό δείγμα της 

Κλασικής Περιόδου των Μάγια. 

Επιστροφή στο Σαν Σαλβαδόρ και διανυκτέρευση. 

  

16η ημέρα: ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (ξενάγηση) – ΣΟΥΤΣΙΤΟΤΟ – 

πτήση για ΜΑΔΡΙΤΗ 

Σήμερα θα περιηγηθούμε στην πόλη του Σαν Σαλβαδόρ 

(check-out στις 11:00) για να δούμε το ιστορικό κέντρο με 

τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, τα Ανάκτορα, το Εθνικό 

Θέατρο χτισμένο σε γαλλικό αναγεννησιακό στυλ (εθνικό 

μνημείο από το 1979), την Εκκλησία Ελ Ροζάριο, την πλατεία 

Λιμπερτάδ, την παραδοσιακή αγορά χειροτεχνίας και τη 

Δημοτική Αγορά Αντίγουο Κασκατλάν.  

Πριν μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 

μας, θα έχουμε χρόνο για μία ακόμα επίσκεψη: θα πάμε στο 

Σουτσιτότο (Suchitoto), από τις πιο γοητευτικές κωμοπόλεις 

του Ελ Σαλβαδόρ. Περιτριγυρισμένο από πυκνή ζούγκλα και 

μια τεράστια λίμνη, το ήρεμο τοπίο του το κάνει το ιδανικό 

μέρος για εξορμήσεις από το Σαν Σαλβαδόρ, κάτι που 

πράττουν συχνά οι ντόπιοι. Παράλληλα, είναι από τις πιο 

καλοδιατηρημένες αποικιακές πόλεις της χώρας.  

Εκτός από τη φύση και την αρχιτεκτονική, το Σουτσιτότο είναι 

επίσης αρκετά σημαντικό ιστορικά. Ο οικισμός και  ευρύτερη 

περιοχή αποτέλεσαν κομβικό σημείο κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου στο Σαλβαδόρ της δεκαετίας του 1980. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαν Αντρές 

Χόγια ντε Σερέν 

Σαν Σαλβαδόρ 



Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για 

τη Μαδρίτη.  

 

17η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 

Άφιξη στην ισπανική πρωτεύουσα, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος στη 

Μαδρίτη. Διανυκτέρευση. 

 

18η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – Πτήση Επιστροφής  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και επιβίβαση 

στην πτήση επιστροφής μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σουτσιτότο 

Σουτσιτότο 

Μαδρίτη 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 02.04 

 

€ 3.690 

€ 3.910 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 4.890 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.070€ 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκηστο οποίο και οφείλεταιη διαφορά στην τιμή. 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 η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.Σύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα καιθέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ 

ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την 

ημερομηνία εξόδου από την κάθε χώρα.  

• 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. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

➢ Ξενοδοχεία 4* και 5*.   

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από τη Μαδρίτη) 

➢ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, μεταφορές, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης. 

➢ 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 40 €. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  (δεν ισχύει για τις 

αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ 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: 950 €. 

➢ Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται 

τοπικά: περίπου 40 €. 

 



 
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 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και τη 

σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν 

είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η 

ασφάλεια της προκαταβολής που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και των 

εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση της 

προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση 

συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το 

συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 1.000€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη 

δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας 

με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση 

χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η 

χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται 

μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα 

από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές 

κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων 

δόσεων και ελέγχετε με την τράπεζά σας το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν 

και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση 

που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 

660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 

9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 

5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 

793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

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/
mailto:data@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 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 



Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το 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 τες 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: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

• 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: τοτμήμα VersusRomantic, 

• 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! 

 


