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Στα βάθη της Κεντρικής Αφρικής μας μεταφέρει η αποστολή αυτή, στα πιο απομονωμένα 

σημεία του πλανήτης μας και άρα στα τελευταία εναπομείναντα  διατηρημένα και 
αυθεντικά.  

Καλύβες από λάσπη με χαρακτηριστικές μυτερές στέγες από καλάμια, χοροί από φυλές 
χαμένες στη ζούγκλα, ημίγυμνοι μελλοντολόγοι, γορίλες και ελέφαντες της ζούγκλας, 

πιρόγες σε ποτάμια γεμάτες πυγμαίους, οργιαστική βλάστηση,  πρωτόγονες φυλές, παρθένα τοπία που βρίσκονται 
μόνο εδώ, μυστηριακές θρησκείες είναι μερικές από τις εικόνες που θα συλλέξουμε από αυτό το ταξιδιού.  

Εικόνες που θα μείνουν ανεξίτηλες στην ψυχή μας και αυτό για ένα μοναδικό λόγο. Πρόκειται για ένα  άλλο κόσμο 

που δεν έχουμε ξαναζήσει. Σας το υποσχόμαστε. 
 
  

Ειδική αποστολή: Καμερούν - Πυγμαίοι 
Ένα εξερευνητικό ταξίδι στην κεντρική Αφρική 

 

Αναχώρηση:   22.02, 22.03, 04.04, 25.04, 24.05, 21.06                                   9 Ημέρες 
 



Λίγα λόγια για τους ΠΥΓΜΑΙΟΥΣ 

 

Οι 200.000 Πυγμαίοι, που ζουν σήμερα 

στα δάση της Κεντρικής Αφρικής, 

κατάγονται από έναν ιθαγενή λαό που 

ζει στην ίδια περιοχή από τα παλιά 

χρόνια. Ορισμένα αιγυπτιακά έγγραφα 

αναφέρουν την ύπαρξη τους στην 

περιοχή πριν από 4.500 χρόνια και τους 

αποκαλούν «κατοίκους του βουνού και 

χορευτές των θεών». Χωρισμένοι σε 

διαφορετικές ομάδες, είναι πολύ 

διαφορετικοί από φυσικής πλευράς σε 

σύγκριση με άλλους 

κεντροαφρικανικούς λαούς. Έτσι, εκτός 

από το κοντό ανάστημά τους, που 

έκανε τη λέξη «πυγμαίος» να σημαίνει 

άνθρωπος με μικρό ανάστημα, έχουν 

καστανοκίτρινη επιδερμίδα και είναι 

σημαντικά στεατοπυγικοί. Πάντοτε 

υπήρξαν θύματα διακρίσεων και πολλές 

φορές εξολοθρεύτηκαν από γειτονικούς 

λαούς που τους θεωρούν κατώτερους 

και αναξιόπιστους. Από την πλευρά 

τους, οι Πυγμαίοι θεωρούν τους 

γείτονές τους, που είναι και ψηλοί και 

μαύροι (Τούτσι ή Βατούσι βοσκοί για 

παράδειγμα), αδέξιους και άχαρους 

λόγω του μεγέθους τους, τους 

φαντάζονται, δηλαδή, «μεγάλους σαν 

ελέφαντες». 

Οι Πυγμαίοι είναι κυνηγοί – συλλέκτες 

σε οικογενειακές ομάδες, είχαν πάντοτε 

σχέσεις με τους γειτονικούς γεωργικούς 

ή ποιμενικούς λαούς και, έτσι, 

αποκτούσαν γεωργικά προϊόντα, 

μεταλλικά εργαλεία, αλκοόλ και καπνό 

με το σύστημα των ανταλλαγών, ενώ 

υιοθετούσαν και τις γλώσσες τους. 

Αντιλαμβάνονται το δάσος σαν τη 



μήτρα μιας μητέρας, πηγή 

προστασίας και διατροφής. 

Τους παρέχει όλα όσα 

χρειάζονται για την επιβίωσή 

τους, από υλικά για την 

κατασκευή των θολωτών 

καλυβών τους, καλυμμένων με 

φύλλα, μέχρι υλικά για τις 

κυνηγετικές ανάγκες τους. 

Συλλέγουν βολβούς, κάμπιες, 

μέλι και τερμίτες που παρέχουν 

το 70% της διατροφής τους και 

είναι έργο των γυναικών, ενώ το 

κυνήγι – που υπαγορεύεται από 

αυτές τις ανάγκες σαν 

σεξουαλική εγκράτεια – αποτελεί 

έργο των ανδρών και παρέχει το 

υπόλοιπο 30% της διατροφής. 

Πριν 

ξεκινήσουν για το κυνήγι, στο οποίο οι γυναίκες και τα παιδιά λαμβάνουν μέρος μερικές φορές σαν 

τυμπανιστές, εκτελούνται εξευμενιστικές και εξαγνιστικές τελετές με το άναμμα τελετουργικής φωτιάς. 

Εκτός από αυτές τις τελετές και την ανάμνηση των προγόνων τους, οι Πυγμαίοι περνούν λίγο χρόνο 

συμμετέχοντας σε τελετές, ενώ η μουσική και ο χορός αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής τους. Τα 

τραγούδια, που συνοδεύονται από τύμπανα και u940 άλλα κρουστά όργανα, συνδέονται με σημαντικά 

γεγονότα, όπως η προετοιμασία του κυνηγιού ή οι εορταστικές εκδηλώσεις για μια γέννηση ή ένα γάμο και 

με τις καθημερινές καταστάσεις, όπως η συλλογή τροφής, απογεύματα γύρω από τη φωτιά και η 

τακτοποίηση της οικίας. Οι Πυγμαίοι μιλούν γλώσσες Μπαντού, που χρησιμοποιούνται από τους γείτονες 

τους, αλλά έχουν, επίσης, και τη δική τους «γλώσσα», που εκφράζεται με τραγούδι χωρίς λόγια με μεμονωμέ- 

νους ήχους και κραυγές που ταιριάζουν με μια βασική μελωδία, η οποία ακούγεται από τον τραγουδιστή. Το 

τραγούδι, κατά συνέπεια, είναι «γλώσσα χωρίς λόγια», ένα μέσο έκφρασης της μυστικής γλώσσας του 

δάσους. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα, οι Πυγμαίοι επικοινωνούν με τα πνεύματα του δάσους και τους 

ζητούν να είναι γενναιόδωρα. Τα πολυφωνικά τραγούδια τους περνούν από γενιά σε γενιά προφορικά, 

δηλαδή με την ακοή, τη μάθηση και την επανάληψη. Η αποψίλωση των δασών για υλοτομία ή για 

δημιουργία χώρου για φυτείες καφέ έχει μειώσει τη δυνατότητα των Πυγμαίων για κυνήγι και συλλογή. Αλλά 

ακόμη και τα προγράμματα που έχουν εκπονηθεί για προστασία τους είναι ανενεργά, επειδή τους 

υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που μετατρέπονται σε προστατευμένες φυσικές περιοχές ή 

εθνικά πάρκα και να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής για μόνιμα εγκατεστημένους αγρότες που ευνοούν οι 

αρχές. Έτσι αυτό, αργά ή γρήγορα, θα μπορούσε να εξαφανίσει για πάντα τις αρχαίες μελωδικές φωνές 

αυτού του λαού που απειλείται με εξαφάνιση.  

 

   

   

 

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1850 22/02/2018 ΑΘΗΝΑ -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 14:30 16:55 

ΤΚ 669 22/02/2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΓΙΑΟΥΝΤΕ  18:50 23:55 

ΤΚ 669 02/03/2018 ΝΤΟΥΑΛΑ  -   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 02:35 11:30 

ΤΚ 1849 02/03/2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 13:10 13:35 



   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΟΥΝΤΕ 

Μετά από μια σχετικά ξεκούραστη πτήση, καθώς είμαστε μόλις 

μία ώρα πίσω από την αντίστοιχη ώρα της Ελλάδας, 

προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα Γιαουντέ και το όνειρο 

γίνεται σιγά πραγματικότητα. 

Ναι, είναι αλήθεια, έχουμε επιτέλους πατήσει στο ένδοξο και κατά 

πολλούς δυσπρόσιτο Καμερούν! Το ξενοδοχείο Hilton, στην 

καρδιά της πόλης, μας περιμένει προσφέροντάς ξεκούραση και 

ισχυρἐς δόσεις πεντάστερης πολυτέλειας λίγο πριν την 

εξόρμηση μας στην ενδοχώρα και τις ακτές του Καμερούν. 

   

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΟΥΝΤΕ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)   

Δεύτερη σε πληθυσμό μετά την Ντουάλα, η Γιαουντέ,  είναι από 

τις πιο ευχάριστες Αφρικανικές πρωτεύουσες, ιδρύθηκε το 1888 

από Γερμανούς αποικιοκράτες και κτίστηκε πάνω σε 7 λόφους.  

Είναι  πρωτεύουσα του Καμερούν από την εποχή της Γαλλικής 

κυριαρχίας, εκτός από το διάστημα 1940 – 46, που τα σκήπτρα 

πήρε η Ντουάλα. 

Στην Γιαουντέ υπάρχει Ελληνική κοινότητα ( μικρή σε αριθμό πια) 

και η έδρα της Ιεράς Μητρόπολης του Καμερούν που έχει να 

επιδείξει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο: ιατρική περίθαλψη, 

διανομή τροφίμων και αγαθών, υποτροφίες σε άπορους 

μαθητές και φοιτητές.  Οι πρώτοι Ελληνες που έφτασαν εδώ, 

γύρω στη δεκαετία του 30, ασχολήθηκαν με τις φυτείες και το 

εμπόριο κακάο, καφέ και μπανάνας. Πλέον οι Ελληνικές επιχειρήσεις που μεσουρανούν είναι οι φούρνοι που 

θα πετυχαίνουμε συνεχώς μπροστά μας στην ξενάγηση της πόλης.  

Το τεράστιο συνεδριακό κέντρο και το μουσείο λαικής τέχνης είναι από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα της 

Γιαουντέ. Το απόγευμα μας είναι ελεύθερο για να ξεκουραστούμε, να κολυμπήσουμε στην υπέροχη πισίνα 

του ξενοδοχείου μας ή  να συνεχίσουμε τις βόλτες μας στην πόλη. 

   

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΟΥΝΤΕ – ΜΠΑΝΤΖΟΥΝ  – ΜΠΑΦΟΥΣΑΜ 

Σήμερα οδηγούμε βορειοδυτικά με προορισμό το 

Μπαφουσάμ που οφείλει την φήμη του στα απέραντα 

φοινικοδάση, στις τεράστιες φυτείες καφέ και στους 

Μπαμιλεκέ. 

Υπέροχος  λαός που αποτελείται από πάρα πολλές φυλές, 

οι Μπαμιλεκέ μετανάστευσαν στο Δυτικό Καμερούν γύρω 

στις αρχές του 17 αιώνα από το βορρά. Η κοινωνία τους 

είναι οργανωμένη σε πολυάριθμα σουλτανάτα.  

Στο Μπαντζούν βρίσκεται το απόλυτο σύμβολο της 

κυριαρχίας τους, η βασιλική κατοικία. Χάρη στην 

παραδοσική αρχιτεκτονική, τις ξυλόγλυπτες κολώνες και 

την τεράστια κωνική του στέγη, φιγουράρει σε όλους τους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς του Καμερούν. Πώς θα 

μπορούσαμε να μην το επισκεφτούμε; 

Μετά την ξενάγηση θα κατευθυνθούμε στο Μπαφουσάμ που θα μας φιλοξενήσει για ένα βράδυ. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΦΟΥΣΑΜ – ΦΟΥΜΠΑΜ – ΜΠΑΜΕΝΤΑ 

Τι είναι 72 χιλιόμετρα για μας τους «βετεράνους» των Αφρικανικών οδικών διαδρομών  αλλά και για τον 

έμπειρο οδηγό μας που αδημονεί να μας μεταφέρει στη φημισμένη για τις λαϊκές χειροτεχνίες και το  

εντυπωσιακό παλάτι, πόλη Φουμπάν. 

Το βασιλικό αυτό ανάκτορο της δυναστείας των Μπαμούν φιλοξενεί  στις μεγαλοπρεπείς αίθουσές του 

βασιλικά ενδύματα, όπλα, μουσικά όργανα, αγάλματα και κοσμήματα. Με Γερμανική colonial αρχιτεκτονική, 

χτίστηκε το 1917 από τον πολυμήχανο Σουλτάνο Ιμπραήμ Ντζόγια o οποίος είχε  681 συζύγους, επινόησε 

ένα δικό του σύστημα γραφής και εκτύπωσης κειμένων, ενώ λένε ότι έγραψε την δική του εκδοχή του Kama 

Soutra…  

Δεύτερη στάση στο κέντρο τοπικής χειροτεχνίας καθώς η πόλη  εκτός από κέντρο συγκομιδής καφέ, κακάο 

και καπνού, θεωρείται και ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα για την παραδοσιακή Αφρικανική τέχνη.  

Επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στην πόλη Μπαμέντα. 



 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΜΕΝΤΑ - ΦΟΥΣΑΜ – ΛΙΜΠΕ 

Η πυξίδα του Versus αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει το γοητευτικό παραθαλάσσιο Λίμπε. Γνωστό και ως 

Βικτώρια, λόγω της βρετανικής κυριαρχίας, το κουκλίστικο αυτό ψαροχώρι στο κόλπο της Γουινέας μας 

φιλοξενεί για μία μέρα. 

Κι όμως, εμείς θα προλάβουμε να θαυμάσουμε από κοντά τους πιο ωραίους καταρράκτες της χώρας με το 

όνομα  - γλωσσοδέτη Ekom Nkam στο Melong και να χαρούμε  την παραλία του Λίμπε με τις ψαροταβέρνες 

και τις παραδοσιακές πιρόγες που οι ντόπιοι στολίζουν με πολύχρωμες σημαίες σαν να χουν κάθε μέρα 

γιορτή… 

Mην ξεχάσετε να δοκιμάσετε γαρίδες και νοστιμότατα ψάρια που χάρη στα ντόπια μπαχάρια αποκτούν 

γεύση απογειωτική.  

Στα sos της σημερινής μας βόλτας και τα υπαίθρια μαγαζιά με τα πολύχρωμα φορέματα που οι γυναίκες 

φορούν μέσα στο σπίτι. Είναι τεράστια, με ακόμα πιο τεράστια patterns και λουλούδια, λέγονται  ‘’ gle – du- 

rrah’’ και δεν μπορείτε να φύγετε από το Λίμπε χωρίς να αγοράσετε ένα… έστω για την μαμά ή την πεθερά 

σας… 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΠΕ – ΚΡΙΜΠΙ 

Τραχύτητα και τρυφεράδα μαζί, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής μας ημέρας. 

Το ενεργό υφαίστειο του όρους Καμερούν και η κορυφή Fako,  τελευταία φορά βρυχήθηκαν δείχνοντας την 

δύναμη τους τον Απρίλιου του 1999. Τότε λένε οτι η λάβα σταμάτησε μόλις 200 μέτρα από την ακτή και 

κυριολεκτικά έκοψε το δρόμο στη μέση. 

Το ‘’ από μακριά κι αγαπημένοι ‘’ δεν ισχύει στην περίπτωση μας, αφού η επίσκεψη στο θρυλικό αυτό βουνό 

είναι must. 

 

Επόμενη έκπληξη το Καταφύγιο Aγρων Ζώων στο Λίμπε  

για να γνωρίσουμε από κοντά τον Jules, τον Batek και τα άλλα παιδιά, όλα ορφανά ή απειλούμενα 

χιμπαντζάκια, πιθικάκια και γοριλάκια που εδώ ζουν ήρεμα και προστατευμένα.  Στόχος του καταφυγίου που 

λειτουργεί κατά μεγάλο μέρος από τις δωρεές, να επιστρέψουν τα ζωάκια στο πραγματικό τους σπίτι, την 

ζούγκλα. 

 Αργά το απόγευμα, περνώντας από την Mπουέα και την Ντουάλα, θα κατευθυνθούμε για τη διανυκτέρευση 

μας στην παραθαλάσσια πόλη Κριμπἰ.   

 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΜΠΙ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΜΠΕ (ΠΥΓΜΑΙΟΙ) - ΚΡΙΜΠΙ 

Ημέρα έβδομη στο μαγικό Καμερούν και το Versus όχι μόνο δεν αναπαύθηκε, αλλά έπλασε την απόλυτη 

περιπέτεια!  

Περνάμε μικρά ψαροχώρια και απέραντες αμμουδιές για να φτάσουμε στον ποταμό Λόμπε κι από εκεί με 

μηχανοκίνητες βάρκες να προσεγγίσουμε τον καταυλισμό των Πυγμαίων. Από τους αρχαιότερους 

κατοίκους της Αφρικής, διάσημοι για το μικρό του δέματός τους που δεν ξεπερνά το 1,50 μέτρο, ζουν σε 

κατοικίες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων και ασχολούνται με το κυνήγι. 

 Εννοείται οτι η ομάδα που συναντάμε αποτελεί μια πιο κοινωνικοποιημένη εκδοχή τους, διότι υπάρχουν και 

Πυγμαίοι πουν ζουν ακόμη πιο βαθιά μέσα στο αδιαπέραστο τροπικό δάσος… Οσο για τους καταρράκτες 

του Λόμπε και το μενού με τις Καμερουνέζικες γαρίδες είναι ο καλύτερος επίλογος για την πλέον 

περιπετειώδη ημέρα της αποστολής μας.  

Η τελευταία  νύχτα του ταξιδιού θα μας βρει πίσω στο τροπικό Κριμπί με το τραγούδι του ωκεανού και τα 

κροξίματα πουλιών και  βατράχων να μας νανουρίζουν γλυκά, θυμίζοντας μας για μια ακόμη φορά πόσο 

τυχεροί είμαστε που αξιωθήκαμε να προσκυνήσουμε τόσες ομορφιές! 

 



 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΙΜΠΙ – ΝΤΟΥΑΛΑ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Και μπορεί να μην το πιστεύετε αλλά ναι, το πρόγραμμά μας, μας ενημερώνει οτι μπορούμε να λιαστούμε 

και να χαλαρώσουμε στην παραλία δίπλα στο ξενοδοχείο μας!  

Σήμερα το κοντέρ του λεωφορείου θα γράψει σχεδόν μηδέν, το ρεζερβουάρ της καρδιάς μας όμως 

ασφυκτικά γεμάτο από τις καταιγιστικές εικόνες, τα πράσινα μέσα στα γαλάζια και τα γλυκά χαμόγελα των 

ανθρώπων, θα «τροφοδοτήσει» την συνέχεια του ταξιδιού μας ακόμη κι όταν είμαστε πλέον κλεισμένοι σε 

ένα γραφείο. 

 

«Χαρά στον άνθρωπο που δει τις περισσότερες θάλασσες και τις περισσότερες στεριές…» λέει στην 

αναφορά στον Γκρέκο ο Νίκος Καζαντζάκης. 

Αργά το απόγευμα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο αεροδρόμιο της Ντουάλα κι από εκεί πίσω στην Αθήνα. 

Καλό μας ταξίδι! 

   

9η ΗΜΕΡΑ:  ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

   

   

   

   

   

   

   

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια 

 Διαμονή στο Hilton 5* στην Γιαουντέ και σε 4* 

και 3* στο υπόλοιπο ταξίδι, από τα καλύτερα 

διαθέσιμα. Η περιοχή έχει πολύ χαμηλή τουριστική 

υποδομή. Σε ορισμένα σημεία τα ξενοδοχεία είναι 

απλά με βασικές ανέσεις. Το συγκεκριμένο ταξίδι 

πρέπει να γίνει από ταξιδιώτες που γνωρίζουν την 

κατάσταση της περιοχής και ενδιαφέρονται για 

πρωτόγονες φυλές, σαφάρι, ζούγκλες και 

ανεξερεύνητα μέρη. Τα παραπάνω δεν 

συμβαδίζουν συνήθως με πολυτέλειες 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Έλληνας αρχηγός 

 Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, check points,  επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας κλπ, 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: €500 

 Είσοδοι σε μουσεία και άλλα αξιοθέατα 

 Βίζα Καμερούν : Εκδίδεται πριν την αναχώρηση. Κόστος: €60   
 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

€1.950 
€2.110 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου:     + €570 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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 κλπ.). 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.  

  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των 

ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), 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 για τα 15 χρόνια του 

Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 

ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 

Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 

τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 1.300 € 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 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, 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.   

  



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

μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 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  

 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 Εταιρεία 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. 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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 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, 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. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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 τον θεμέλιο λίθο τον 

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 - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 

ειδική κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 



Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

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

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

γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεματικές βραδιές με 

σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 

τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 

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. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 

κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  

αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική 

όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  

Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 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 

Στον 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. Ζητείστε 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 σκεφθείτε 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 δίνει 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 διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 

Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 

Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον 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 νοιώθουν 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!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


