
 

 

  

Αναχωρήσεις 2023: 12/4, 10/5, 21/6, 2/8, 27/9, 18/10, 22/11   9 ημέρες 

Καμερούν 
 

Wild thing 

Για εκείνους που τα έχουν δει όλα στη ζωή τους, ή σχεδόν όλα, και παρ’ όλα 

αυτά το φωτεινό «εργαστήρι» εντός τους δεν ησυχάζει ποτέ.. 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ Kαμερούν 

Πρωτεύουσα: Γιαουντέ 

Πληθυσμός: 23,44 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Γαλλικά και Αγγλικά 

Τοπική ώρα σε σχέση με την Ελλάδα: 1 ώρα πίσω  

Νόμισμα: Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +237 

 

Επιπλέον γνώσεις:  

 

Βιβλία: 

 «Cameroon with Egbert», της Ντέρβλα Μέρφι. 

 «Cameroon. A spy guide», από την International 

Business Publications. 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

 

 

Το ταξίδι μας περιλαμβάνει: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια. 

 Ξενοδοχεία 4* sup. 

 Κατανομή διανυκτερεύσεων: Γιαουντέ (2), 

Μπαφουσάν (1), Φουμπάν (1), Μπαμέντα (1), 

Λίμπε (1), Κριμπί (2). 

 Είσοδος στο Καταφύγιο Άγριων Ζώων στο 

Λίμπε. 

 Βαρκάδα στο Κριμπί. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα 

ελληνικά από το Versus Travel. 

 

 
 

Εδώ χτυπά η καρδιά της γνήσιας Αφρικής! 

 

Σήμερα που η γνώση και η πληροφορία 

διαδίδονται με απίστευτες ταχύτητες, είναι η 

σωστή στιγμή να αφουγκραστούμε την ψυχή 

αυτής της χώρας, που ακόμη δεν μπόρεσε να 

οργανωθεί σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα και 

άρα να αλλοτριωθεί... 

 

Τοποθετημένο στη δυτική μασχάλη της μαύρης 

ηπείρου, και με το ένα πλευρό να λούζεται από 

τον Ατλαντικό, το Καμερούν οφείλει το όνομά του 

στους Πορτογάλους εξερευνητές που πρώτοι 

κατέπλευσαν εδώ το 1472 και ονόμασαν την 

περιοχή Ρίο Ντος Καμαρόες, δηλαδή ποταμό των 

γαρίδων…  

 

Όσοι έχουν «εξερευνήσει» τη χώρα λένε ότι κλείνει 

μέσα της σε μικρογραφία όλη την Αφρική, καθώς 

συγκεντρώνει ένα ισχυρό δείγμα από όλους τους 

θησαυρούς της: αδιαπέραστα τροπικά δάση, 

βουνά που λούζονται από καταρράκτες ή 

φλέγονται από ενεργά ηφαίστεια, ατέλειωτες 

παραλίες, άγρια ζώα, ψάρια και πουλιά, φυτείες 

κακάου, καφέ και ελαιοφοίνικα, εξωτικά δέντρα 

και φυτά στολισμένα με καρπούς ακαταμάχητης 

γλύκας και βέβαια ένα συναρπαστικό ανθρώπινο 

μωσαϊκό από 250 φυλές που ζουν και 

λειτουργούν όπως εκατοντάδες χρόνια πριν. 

 

Με οδικές διαδρομές, βάρκες, πιρόγες θα 

πλησιάσουμε από κοντά κάποιες φυλές 

Πυγμαίων μέσα στο τροπικό δάσος, κυρίως 

όμως θα έρθουμε σε επαφή με όλο αυτό το 

πολύβουο σκηνικό. Θα θαυμάζουμε γυναίκες 

γαζέλες που περπατούν με χάρη στα χωράφια με 

τα μωρά στην πλάτη, κουβαλώντας τα πάντα στα 

χέρια τους. Για την ακρίβεια σε αυτήν τη χώρα 

όλοι κουβαλούν κάτι στα χέρια τους. 

Επίσης όλοι μιλούν Αγγλικά και Γαλλικά, έχουν 

μεγάλη χαρά στη ζωή τους, γελούν, χορεύουν και 

τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο! Κι όμως το ένα 

τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της 

φτώχειας. Επίσης εδώ καταλαβαίνεις ότι η 

γραφειοκρατία, το λάδωμα, η απουσία 

σήμανσης στους δρόμους και το κυκλοφοριακό 

χάος δεν αποτελούν προνόμιο ελληνικό...  

Να, λοιπόν, ένα ταξίδι που αν αποφασίσεις να το 

διανύσεις μόνος σου μπορεί να σου προσφέρει 

απλόχερα αρκετή ταλαιπωρία. Με τη φροντίδα 

του Versus, όμως, γίνεται μια ήπια εξερευνητική 

περιπέτεια που μόνο ρίγη ταξιδιωτικής 

συγκίνησης μπορεί να προκαλέσει. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Καμερούν βρίσκεται 4 μοίρες βόρεια του Ισημερινού, που σημαίνει ότι η διάρκεια της 

ημέρας και της νύχτας είναι σταθερή όλο τον χρόνο, ενώ δύση και ανατολή δεν κρατούν 

σχεδόν καθόλου. Δηλαδή στις 17.45 είναι μεσημέρι και υπάρχει άπλετο φως και στις 18.15 

έχει πέσει το απόλυτο σκοτάδι. 

 

Το λεωφορείο είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς, αλλά οι οδηγοί πολλές φορές 

περιμένουν να πουληθούν όλα τα εισιτήρια για να αναχωρήσουν! 

Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών φημίζονται για τη φιλοξενία τους. Χαιρετούν τους 

επισκέπτες, τους προσκαλούν στις καλύβες και τους φιλεύουν φαγητό. Μερικές φορές μια 

παρέα φίλων τρώει από το ίδιο πιάτο κι αυτό είναι ισχυρό σημάδι ενότητας. 

 

Μαχαιροπίρουνα υπάρχουν, αλλά συνήθως το φαγητό τρώγεται με το χέρι. 

 

Όταν συναντά κανείς έναν φύλαρχο απαγορεύεται η χειραψία. Πρέπει να χτυπήσει τρεις 

φορές παλαμάκια και μετά να του μιλήσει κανείς, αν του δοθεί ο λόγος. Πολλοί από αυτούς 

έχουν εκατοντάδες παιδιά, διότι εδώ η πολυγαμία είναι συνηθισμένη. 

 

Και τώρα το απίστευτο: ακόμη και οι χριστιανοί μπορούν να είναι πολυγαμικοί, αρκεί να 

παντρευτούν στο δημαρχείο. Οπότε ο καθένας έχει 3-4 γυναίκες και καμιά 20αριά παιδιά! 

 

Το Καμερούν είναι από τις λίγες τροπικές χώρες που έχει πάρει μέρος σε χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 

Οι τσάντες των μαθητών στην επαρχία είναι φτιαγμένες από μπαμπού και τις στηρίζουν με 

ένα σχοινί στο μέτωπό τους. 

 

Το Ζεμπί (νοστιμότατο μοσχαράκι) είναι το παραδοσιακό πιάτο της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι Μπαάκα, γνωστοί και ως Πυγμαίοι, ήταν πιθανότατα οι 

πρώτοι κάτοικοι του Καμερούν. 

 Πρώτοι άποικοι οι Πορτογάλοι. Έφτασαν εδώ τον 15ο αιώνα.  

 Τον 19ο αιώνα η ισλαμική εθνοτική ομάδα των Φούλα ή 

Φουλάνι ίδρυσε το εμιράτο Ανταμάουα στα βόρεια της χώρας, 

ενώ άλλες ομάδες ίδρυσαν τα δικά τους βασίλεια στα δυτικά και 

τα βορειοδυτικά.  

 Το 1884 το Καμερούν γίνεται γερμανική αποικία.  

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα της Γερμανίας, η 

χώρα μοιράστηκε  

μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας. 

 Το 1960 το Γαλλικό Καμερούν κέρδισε την ανεξαρτησία του από 

τη Γαλλία. Το νότιο βρετανικό τμήμα ενώθηκε μαζί του έναν 

χρόνο μετά.  

 Η χώρα έγινε ενιαία δημοκρατία το 1972. 

 Το πολίτευμα του Καμερούν είναι Προεδρική Δημοκρατία και 

πρόεδρος από το 1982 είναι ο Πολ Μπιγιά. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι 200.000 Πυγμαίοι που ζουν σήμερα στα δάση της Κεντρικής Αφρικής κατάγονται από έναν 

ιθαγενή λαό που ζει στην ίδια περιοχή από πολύ παλιά. Ορισμένα αιγυπτιακά έγγραφα αναφέρουν 

την ύπαρξή τους στην περιοχή πριν από 4.500 χρόνια και τους αποκαλούν «κατοίκους του βουνού 

και χορευτές των θεών».  

Από φυσικής πλευράς είναι πολύ διαφορετικοί από άλλους κεντροαφρικανικούς λαούς. Εκτός από 

το κοντό ανάστημα, έχουν καστανοκίτρινη επιδερμίδα και είναι στεατοπυγικοί. Πάντοτε υπήρξαν 

θύματα διακρίσεων και πολλές φορές εξολοθρεύτηκαν από γειτονικούς λαούς, οι οποίοι τους 

θεωρούσαν κατώτερους και αναξιόπιστους. Από την πλευρά τους, οι Πυγμαίοι θεωρούν τους 

γείτονές τους, που είναι ψηλοί και μαύροι (Τούτσι ή Βατούσι βοσκούς) αδέξιους και άχαρους και 

τους παρομοιάζουν με «μεγάλους ελέφαντες». 

Οι Πυγμαίοι, που είναι κυνηγοί, είχαν πάντοτε σχέσεις με 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 καλυβιών τους μέχρι υλικά για 

τις κυνηγετικές τους ανάγκες. Συλλέγουν βολβούς, κάμπιες, μέλι και τερμίτες, που αποτελούν το 70% 

της διατροφής τους, ενώ το κυνήγι καλύπτει το υπόλοιπο 30%. 

Η μουσική και ο χορός αποτελούν μέρος της καθημερινής τους ζωής. Τα τραγούδια που 

συνοδεύονται από τύμπανα και άλλα κρουστά όργανα συνδέονται με σημαντικά γεγονότα, όπως 

η προετοιμασία του κυνηγιού, οι γιορτές για μια γέννηση ή έναν γάμο, ή με καθημερινές 

καταστάσεις, όπως η συλλογή τροφής ή τα απογεύματα γύρω από τη φωτιά. 

Οι Πυγμαίοι μιλούν γλώσσες Μπαντού, που χρησιμοποιούνται από τους γείτονες τους, αλλά έχουν 

και τη δική τους «γλώσσα», που εκφράζεται με τραγούδι χωρίς λόγια, με μεμονωμένους 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 αυτήν τη γλώσσα οι Πυγμαίοι επικοινωνούν με τα πνεύματα του 

δάσους και τους ζητούν να είναι γενναιόδωρα. Τα πολυφωνικά αυτά τραγούδια περνούν από γενιά 

σε γενιά. Η αποψίλωση των δασών για υλοτομία ή για δημιουργία χώρου για φυτείες καφέ έχει 

μειώσει τη δυνατότητα των Πυγμαίων για κυνήγι και συλλογή τροφής. Ακόμη και τα προγράμματα 

που έχουν εκπονηθεί για την προστασία τους αποδεικνύονται ανενεργά, επειδή οι Αρχές τούς 

υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους, που μετατρέπονται σε εθνικά πάρκα, και να 

υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής για μόνιμα εγκατεστημένους αγρότες. Είναι αυτονόητο πως μια 

τέτοια εξέλιξη, αργά ή γρήγορα θα εξαφανίσει για πάντα τις αρχαίες μελωδικές φωνές αυτού του 

λαού που απειλείται με εξαφάνιση. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 

Γιαουντέ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και έπειτα από μια 

σχετικά ξεκούραστη πτήση, καθώς είμαστε μόλις 

μία ώρα πίσω από την αντίστοιχη της Ελλάδας, 

προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα Γιαουντέ και 

το όνειρο γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Ναι, 

είναι αλήθεια, έχουμε επιτέλους πατήσει στο ένδοξο 

και κατά πολλούς δυσπρόσιτο Καμερούν!  

 

2η ημέρα: Γιαουντέ (ξενάγηση) 

Βόλτες στην πρωτεύουσα  

Δεύτερη σε πληθυσμό μετά την Ντουάλα, η Γιαουντέ 

είναι από τις πιο ευχάριστες αφρικανικές 

πρωτεύουσες. Ιδρύθηκε το 1888 από Γερμανούς 

αποικιοκράτες και χτίστηκε πάνω σε επτά λόφους. 

Είναι πρωτεύουσα του Καμερούν από την εποχή της 

γαλλικής κυριαρχίας, εκτός από το διάστημα 1940-

46, καθώς τότε τα σκήπτρα πήρε η Ντουάλα. Στη 

Γιαουντέ υπάρχει ελληνική κοινότητα (μικρή σε 

αριθμό πια), ενώ εκεί βρίσκεται 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 Έλληνες 

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 λαϊκής τέχνης είναι από τα πιο 

ενδιαφέροντα αξιοθέατα της Γιαουντέ. Το απόγευμά 

μας είναι ελεύθερο για να ξεκουραστούμε ή να 

συνεχίσουμε τις βόλτες μας στην πόλη. 

 

3η ημέρα: Γιαουντέ - Μπαντζούν - Μπαφουσάμ 

Στο παλάτι των Μπαμιλεκέ 

Σήμερα θα κατευθυνθούμε βορειοδυτικά, με 

προορισμό το Μπαφουσάμ, που οφείλει τη φήμη 

του στα απέραντα φοινικοδάση, στις τεράστιες 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 17ου αιώνα από 

τον Βορρά. Η κοινωνία τους είναι οργανωμένη σε 

πολυάριθμα σουλτανάτα. Στο Μπαντζούν, όπου 

θα κάνουμε στάση, βρίσκεται το απόλυτο σύμβολο 



 

 
 

 

 

 
.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμπεκ 

 

____ 

της κυριαρχίας τους, η βασιλική κατοικία. Χάρη στην 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις ξυλόγλυπτες 

κολόνες και την τεράστια κωνική του στέγη 

φιγουράρει σε όλους τους ταξιδιωτικούς οδηγούς 

του Καμερούν. Μετά την ξενάγησή μας στο παλάτι 

θα κατευθυνθούμε στο Μπαφουσάμ που θα μας 

φιλοξενήσει για ένα βράδυ. 

 

4η ημέρα: Μπαφουσάμ - Φουμπάν (ξενάγηση στο 

παλάτι και στο κέντρο χειροτεχνίας) - Μπαμέντα  

Η δυναστεία των Μπαμούν 

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. Μια μια ιδιάζουσα γερμανική 

αρχιτεκτονική χτίστηκε το 1917 από τον πολυμήχανο 

σουλτάνο Ιμπραήμ Ντζόγια, o οποίος είχε 681 

συζύγους. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ντζόγια επινόησε 

ένα δικό του σύστημα γραφής και εκτύπωσης 

κειμένων και ότι έγραψε τη δική του εκδοχή του 

Καμασούτρα. Δεύτερη στάση, το κέντρο τοπικής 

χειροτεχνίας, καθώς η πόλη, εκτός από κέντρο 

συγκομιδής καφέ, κακάου και καπνού, θεωρείται και 

ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα για την 

παραδοσιακή αφρικανική τέχνη. Επιστροφή και 

διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στην πόλη 

Μπαμέντα. 

 

5η ημέρα: Mπαμέντα - Καταρράκτες Εκον Ναμ - 

Λίμπε 

Προχωρώντας προς τον Νότο 

Η πυξίδα του Versus αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει το 

γοητευτικό παραθαλάσσιο Λίμπε. Γνωστό και ως 

Βικτόρια, λόγω της βρετανικής κυριαρχίας, το 

κουκλίστικο αυτό ψαροχώρι στον κόλπο της Γουινέας 

θα μας φιλοξενήσει για μία ημέρα. Εδώ θα 

θαυμάσουμε από κοντά τους πιο ωραίους 

καταρράκτες της χώρας με το όνομα-γλωσσοδέτη 

Εκον Ναμ, στο Μελόνγκ, και θα χαρούμε την παραλία 

του Λίμπε με τις ψαροταβέρνες και τις παραδοσιακές 

πιρόγες που οι ντόπιοι στολίζουν με πολύχρωμες 

σημαίες σαν να έχουν κάθε μέρα γιορτή. Αξίζει να 

δοκιμάσουμε τις γαρίδες και τα νοστιμότατα ψάρια 

της περιοχής 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...   

 

6η ημέρα: Λίμπε - Μπουέα - Ντουάλα - Κριμπί  

Στο καταφύγιο 

Τραχύτητα και τρυφεράδα μαζί θα μπορούσε να είναι 

ο τίτλος της σημερινής μας ημέρας. Το ενεργό 

ηφαίστειο του όρους Καμερούν και η κορυφή Φάκο 

τελευταία φορά... βρυχήθηκαν δείχνοντας τη δύναμή 

τους τον Απρίλιο του 1999. Τότε λένε ότι η λάβα 

σταμάτησε μόλις 200 μέτρα από την ακτή και 

κυριολεκτικά έκοψε τον δρόμο στη μέση. Θα 

επισκεφθούμε το θρυλικό αυτό βουνό και θα σας 

εξηγήσουμε όλη του την ιστορία. Επόμενη επίσκεψη 

και ξενάγηση στο Καταφύγιο Άγριων Ζώων στο Λίμπε 

για τα ορφανά ή απειλούμενα πιθηκάκια και γοριλάκια 

που ζουν εδώ ήρεμα και προστατευμένα. Στόχος του 

καταφυγίου είναι να μπορέσουν τα ζώα αυτά να 

επιστρέψουν κάποια στιγμή στη ζούγκλα. Αργά το 

απόγευμα, περνώντας από την Mπουέα και την 

Ντουάλα, θα κατευθυνθούμε για να 

διανυκτερεύσουμε στην παραθαλάσσια πόλη Κριμπἰ. 

 

7η ημέρα: Κριμπί - Ποταμός Λόμπε - Πυγμαίοι - 

Καταρράκτες Λόμπε - Κριμπί  

Eδώ Survivor! 

Μετά το πρωινό μας περιμένει ακόμη μία περιπέτεια 

στη ζούγκλα. Θα περάσουμε μικρά ψαροχώρια και 

απέραντες αμμουδιές για να φτάσουμε στον ποταμό 

Λόμπε και από εκεί με μηχανοκίνητες βάρκες θα 

προσεγγίσουμε τον καταυλισμό των Πυγμαίων. Από 

τους αρχαιότερους κατοίκους της Αφρικής, διάσημοι 

για το μικρό τους ύψος που δεν ξεπερνά το 1,50 μέτρο, 

ζουν σε κατοικίες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων και 

ασχολούνται με το κυνήγι. Όσο για τους καταρράκτες 

του Λόμπε και το μενού με τις  καμερουνέζικες γαρίδες 

που θα απολαύσουμε είναι ο καλύτερος επίλογος για 

την περιπετειώδη αυτή ημέρα. Η τελευταία νύχτα του 

ταξιδιού θα μας βρει πίσω στο τροπικό Κριμπί, με το 

τραγούδι του ωκεανού και τα κρωξίματα πουλιών και 

βατράχων να μας νανουρίζουν γλυκά. 

 

8η ημέρα: Κριμπί - Ντουάλα - Πτήση επιστροφής 

Χαλαρά... 

Η ημέρα σήμερα περιλαμβάνει χαλάρωση! Σήμερα το 

κοντέρ των χιλιομέτρων θα γράψει σχεδόν μηδέν, το 

ρεζερβουάρ της καρδιάς μας όμως, ασφυκτικά 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

γεμάτο από εικόνες και από τα γλυκά χαμόγελα των 

ανθρώπων, θα «τροφοδοτήσει» τη συνέχεια του 

ταξιδιού μας ακόμη κι όταν θα 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...  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντουάλα και 

επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 

9η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

Άφιξη νωρίς το πρωί στην Αθήνα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες μας έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/4, 10/5, 21/6, 2/8, 27/9, 18/10, 22/11 

€ 1.990 € 2.210 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 3.070 
Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 570 

Έως 12 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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια. 

 Οδικές μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν και με 

βάρκες στις υδάτινες διαδρομές. 

 Διαμονή στη Γιαουντέ σε ξενοδοχεία 4* sup 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. 

 Hμιδιατροφή καθημερινά. 

 Είσοδος στο Καταφύγιο Άγριων Ζώων στο Λίμπε. 

 Βαρκάδα στο Κριμπί. 

 Ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα. 

 Αχθοφορικά. 

 Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

 Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά από 

το Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, και η 

ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά, αναψυκτικά 

κλτπ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

Φόροι, 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.α.). 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: 830 € 

 Βίζα Καμερούν: Εκδίδεται πριν την αναχώρηση. 

Κόστος: €60   
 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με 

τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα 

λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν τα 

όποια διαδικαστικά για την έκδοση 

βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το 

Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη 

για τυχόν πρόβλημα που 

ενδεχομένως παρουσιαστεί σε 

κάποιο αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να 

ταξιδέψετε με αστυνομική ταυτότητα 

νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό 

γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα 

και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει 

ότι έχετε διαβάσει το παρόν 

πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, 

και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο site μας στο Ίντερνετ. Αν θέλετε 

να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε 

να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το 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 Versus Travel έχει εισαγάγει 

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

Στοά Καλλιγά, Σύνταγμα 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

κλείνουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 



 

 
 

Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 

τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 

μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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



 

 
 

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


