
   
 

 

 

 

 

ΚΚΚΑΑΑΡΡΡΑΑΑΪΪΪΒΒΒΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   
ΜΜΜΠΠΠΑΑΑΡΡΡΜΜΜΠΠΠΕΕΕΪΪΪΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ,,,   ΤΤΤΖΖΖΑΑΑΜΜΜΑΑΑΪΪΪΚΚΚΑΑΑ      

ΑΑΑΓΓΓΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΡΡΡΤΤΤΙΙΙΝΝΝΟΟΟΣΣΣ,,,   ΑΑΑΓΓΓΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   ΒΒΒΑΑΑΡΡΡΘΘΘΟΟΟΛΛΛΟΟΟΜΜΜΑΑΑΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   

ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΓΓΓΚΚΚΟΟΟΥΥΥΑΑΑ---ΜΜΜΠΠΠΑΑΑΡΡΡΜΜΜΠΠΠΟΟΟΥΥΥΝΝΝΤΤΤΑΑΑ   

ΣΣΣΑΑΑΝΝΝΤΤΤΑΑΑ   ΛΛΛΟΟΟΥΥΥΤΤΤΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   

ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  γγλλώώσσσσεεςς  ηη  φφρράάσσηη  ""δδιιαακκοοππέέςς  σσττηηνν  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή""  ππααρρααππέέμμππεειι  σσεε  ττοοππίίαα  αασσύύγγκκρριιττηηςς  

οομμοορρφφιιάάςς..  ΑΑκκόόμμηη  κκααιι  ηη  ππααρρααμμιικκρρήή  ααννααφφοορράά  σσττοο  όόννοομμάά  ττηηςς  μμπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  ττοονν  κκααθθέένναα  νναα  

οοννεειιρροοπποολλήήσσεειι  κκααιι  νναα  φφέέρρεειι  σσττοο  ννοουυ  ττοουυ  χχρρυυσσααφφέέννιιεεςς  ααμμμμοουυδδιιέέςς  μμεε  φφοοιιννιικκόόδδεεννττρραα,,  

θθάάλλαασσσσεεςς  μμεε  κκρρυυσσττάάλλλλιινναα,,  γγααλλααζζοοππρράάσσιινναα  ννεερράά,,  εεξξωωττιικκήή  χχλλωωρρίίδδαα  κκααιι  ππααννίίδδαα,,  

πποολλύύχχρρωωμμαα  λλοουυλλοούύδδιιαα,,  ζζοουυμμεερράά  φφρροούύτταα,,  εεκκππλληηκκττιικκάά  κκοοκκττέέιιλλ,,  λλααττιιννοοααμμεερριικκάάννιικκηη  μμοουυσσιικκήή  

κκααιι  ξξέέφφρρεεννοουυςς  χχοορροούύςς..  ΟΟιι  εειικκόόννεεςς  πποουυ  ααρρχχίίζζοουυνν  νναα  ξξεεττυυλλίίγγοοννττααιι  σσττοο  μμυυααλλόό  εείίννααιι  γγεεμμάάττεεςς  

ααππόό  κκααττααδδύύσσεειιςς  σσεε  κκοορρααλλλλιιοογγεεννεείίςς  ύύφφααλλοουυςς,,  ππεερριιππάάττοουυςς  σσεε  δδάάσσηη  ββρροοχχήήςς,,  εεξξεερρεευυννήήσσεειιςς  

σσεε  εερρεείίππιιαα  ααπποοιικκιιώώνν,,  θθααλλάάσσσσιιεεςς  δδιιααδδρροομμέέςς..  ΌΌσσοο  ααπποολλααυυσσττιικκόό  όόμμωωςς  κκιι  αανν  εείίννααιι  ααυυττόό  ττοο  

σσύύννττοομμοο  όόννεειιρροο,,  δδεενν  σσυυννααγγωωννίίζζεεττααιι  ττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα::  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη  ττοουυ  νναα  ππεερρππααττάά  

κκααννεείίςς  σσττηη  ββεελλοούύδδιιννηη  άάμμμμοο,,  ττοο  κκρρώώξξιιμμοο  κκααιι  τταα  λλααμμππεερράά  χχρρώώμμαατταα  εεννόόςς  πποολλύύχχρρωωμμοουυ  

ππααππααγγάάλλοουυ  σσττοο  ττρροοππιικκόό  δδάάσσοοςς,,  ττοο  ηηδδοοννιισσττιικκόό  άάρρωωμμαα  ττοουυ  ττααμμππάάκκοο  κκααιι  ττωωνν  πποούύρρωωνν,,  ττηη  

γγεεύύσσηη  εεννόόςς  φφρρεεσσκκοοκκοομμμμέέννοουυ  μμάάννγγκκοο  ήή  εεννόόςς  ββεελλοούύδδιιννοουυ  κκοοκκττέέιιλλ  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  πποοττόό  ττωωνν  

ππεειιρρααττώώνν,,  ττοο  ρροούύμμιι..  ΜΜιιαα  χχοούύφφτταα  ππααρρααδδεειισσέέννιιαα  ννηησσιιάά  μμεε  γγααλλααννόό  οουυρρααννόό,,  ηηλλιιόόλλοουυσσττεεςς  κκααιι  

ννωωχχεελλιικκέέςς  μμέέρρεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  έέννττοοννηη  ννυυχχττεερριιννήή  ζζωωήή,,  ππλληημμμμυυρριισσμμέέννηη  ααππόό  ττηη  ζζωωννττάάννιιαα  ττηηςς  

μμοουυσσιικκήήςς  κκααιι  ττοουυ  χχοορροούύ..  ΈΈνναα  κκααλλεειιδδοοσσκκόόππιιοο  φφυυλλώώνν,,  γγλλωωσσσσώώνν  κκααιι  δδοοξξαασσιιώώνν  μμέέσσαα  σσ’’  έένναα  

σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκάά  όόμμοορρφφοο  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν!!!!!!  



 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell  
 

Η Καραϊβική των πειρατών  

Ποιος είπε ότι όλα τα νησιά της Καραϊβικής είναι ίδια; Στο ταξίδι αυτό βαλθήκαμε να σας 

αποδείξουμε το αντίθετο. Το άκρως αντίθετο. Άλλα είναι ξερονήσια, άλλα έχουν Δάση 

Βροχής, σε άλλα μιλούν αγγλικά, σε άλλα γαλλικά, σε άλλα ολλανδέζικα, πάντα μαζί με 

κρεόλικα. Άλλα είναι μικρά και άλλα μεγάλα. Άλλα είναι υπερσύχρονα και άλλα έχουν 

διατηρήσει πιο γνήσιους τρόπους ζωής. Η βασικότερη διαφορά τους όμως, είναι η 

πολύχρωμη κουλτούρα τους που βαλθήκαμε να την ανακαλύψουμε πόντο πόντο. Έχουν 

βέβαια και πολλά κοινά: υπέροχες παραλίες με λευκή άμμο-πούδρα, τιρκουάζ νερά, 

κοκοφοίνικες, αιώρες, παγωμένο κοκτέιλ  με ρούμι, καυτερή κρεόλικη κουζίνα, πολύχρωμα 

σπιτάκια,  υπέροχα αρχιτεκτονικά απομεινάρια Ευρωπαίων κατακτητών και πάνω από όλα 

τη χαρακτηριστική νωχέλεια των κατοίκων τους, που θα έχει πάνω μας  αυτήν την 

ευεργετική επίδραση που αναζητούμε στα ταξίδια μας στο κόσμο.  

Ποια είναι αυτά για να μεταφερθούμε ψύχη τε και σώματι; Μπαρμπέιντος, Αντίγκουα, 

Σάντα Λουτσία, η θρυλική Τζαμάικα και τα στολίδια των μικρών Αντιλλών Σεντ Μαρτέν και 

Σεντ Μάρτιν, με το απίθανο νησί που είναι στα σχέδια κάθε ταξιδιώτη, αυτό του Αγίου 

Βαρθολομαίου, το Σεντ Τροπέ της Καραϊβικής. Αν νομίζετε ότι το κόκκινο χαλί στήνεται στο 

Χόλυγουντ, είστε γελασμένοι. Στον εξωπραγματικά ακριβό, μικροσκοπικό και 

παραδεισένιο  Άγιο Βαρθολομαίο συνωστίζεται όλο το Χόλυγουντ. Θα το δούμε με 

αεροπορική εκδρομή από το Σεντ Μαρτέν. Ο διάδρομος και ο τρόπος προσγείωσης όμως 

στο μικροσκοπικό αυτό μαγικό νησί, είναι ίσως το σημαντικότερο Highlight του.  

Με το πρόγραμμά μας αυτό: 

  ΕΕππιισσκκεεππττόόμμαασσττεε  εεππττάά  ννηησσιιάά  ττηηςς  ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς  μμεε  ππεερριιεεκκττιικκέέςς  κκααιι  λλεεππττοομμεερρεειιαακκέέςς  

ξξεεννααγγήήσσεειιςς--ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  σστταα  κκυυρριιόόττεερραα  ααξξιιοοθθέέααττάά  ττοουυςς..      

  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  δδεενν  έέγγιιννεε  ττυυχχααίίαα..  ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι    τταα  ννηησσιιάά  πποουυ  

ππεερριιλλάάββααμμεε  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  μμααςς  εείίννααιι  ααππόό  τταα  ππιιοο  εεννδδιιααφφέέρροονντταα..  ΔΔεενν  μμααςς  ααρρέέσσεειι  

ααππλλάά  νναα  ππηηγγααίίννοουυμμεε  σσεε  ννηησσιιάά  κκααιι  νναα  έέχχοουυμμεε  εελλεεύύθθεερροο  χχρρόόννοο,,  θθέέλλοουυμμεε  νναα  

εεξξεερρεευυννοούύμμεε  ττοουυςς  ττόόπποουυςς,,  τταα  ιισσττοορριικκάά  ττοουυςς  μμννηημμεείίαα  ήή  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  πποολλιιττιισσττιικκάά  ττοουυςς    

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά    

  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  σσεε  όόλλοο  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

  ΑΑπποολλααμμββάάννοουυμμεε  κκοολλύύμμππιι  σσεε  μμεερριικκέέςς  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  όόμμοορρφφεεςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττηηςς  

ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς  

  

  

  



 

 

 

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
  
ΈΈνναα  υυππέέρροοχχοο  ττααξξίίδδιι  σσττηηνν  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  

εεππιισσκκεεππττόόμμαασσττεε  εεππττάά  ααππόό  τταα  οομμοορρφφόόττεερραα  ννηησσιιάά  ττηηςς::  

ΜΜππααρρμμππέέιιννττοοςς,,  ΤΤζζααμμάάιικκαα,,  ΆΆγγιιοο  ΜΜααρρττίίννοο,,  ΆΆγγιιοο  ΒΒααρρθθοολλοομμααίίοο,,  

ΑΑννττίίγγκκοουυαα,,  ΜΜππααρρμμπποούύνντταα  κκααιι  ΣΣάάνντταα  ΛΛοουυττσσίίαα  

  

 

 

 

 

 

 

 



ΚΚΚαααρρραααϊϊϊβββιιικκκήήή   ήήή   ΘΘΘάάάλλλααασσσσσσααα   τττωωωννν   ΑΑΑννντττιιιλλλλλλώώώννν   
 

Η Καραϊβική είναι θάλασσα του Ατλαντικού ωκεανού, που ορίζεται στα δυτικά από 

τη Χερσόνησο του Γιουκατάν (Μεξικό), στα βόρεια από τις Μεγάλες Αντίλλες, στα 

ανατολικά από τις Μικρές Αντίλλες και στα νότια από τις ακτές της Κεντρικής και 

της Νότιας Αμερικής (Γουατεμάλα, Μπελίζ, Ονδούρα, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα,  

Παναμά, Κολομβία, Βενεζουέλα).  

Η ονομασία της προέρχεται από τους Καρίβες, μια από τις κύριες εθνότητες που 

ζούσαν στα νησιά και στις παρακείμενες ακτές  της Νότιας Αμερικής κατά την 

εποχή της Ευρωπαϊκής κατάκτησης.   

Η Καραϊβική είναι μία θάλασσα αντιθέσεων, με 13 ανεξάρτητα νησιωτικά κράτη 

και ένα πλήθος από νησιά που εξακολουθούν να αποτελούν υπερπόντιες 

κτήσεις ισχυρών κρατών, όπως των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της 

Ολλανδίας. 

Στο πλήθος των περίπου 7.000 μικρών και μεγάλων νησιών του αρχιπελάγους, 

που υπήρξε επί αιώνες ένας από τους πιο κερδοφόρους τόπους για τη Δύση και 

ταυτόχρονα ένα από τα πιο επαχθή πεδία βάναυσης εκμετάλλευσης των σκλάβων 

από την Αφρική στις φυτείες ζάχαρης και καφέ, σήμερα επικρατεί κατά κανόνα η 

...μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Έτσι, ο αριθμός των τουριστών που 

επισκέπτονται τα παραδεισένια νησιά του αρχιπελάγους αγγίζει τα 40 εκατομμύρια 

άτομα ετησίως, όσοι δηλαδή είναι συνολικά οι κάτοικοι της Καραϊβικής.  

Ο πλούτος  και η φτώχεια  εναλλάσσονται από νησί σε νησί, με τους δείκτες 

ευημερίας για κάθε τόπο να συνδέονται ευθέως ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης 

του τουρισμού, αλλά και … της νομότυπης παραοικονομίας των υπεράκτιων 

εταιριών (offshore). 



Το αρχιπέλαγος της Καραϊβικής δεν αποτελεί ένα ομοιογενές σύνολο. Κάθε νησί 

έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ, διαμορφωμένο από ένα μοναδικό συνδυασμό 

γεωλογικών χαρακτηριστικών, ιστορικών επιρροών και τρόπων σκέψης, που 

μπορεί να ποικίλει εντυπωσιακά ανάμεσα σε γειτονικά νησιά, παρά τη μικρή 

μεταξύ τους απόσταση. 

Από την Κούβα ως το Τρινιντάντ (σε μικρή απόσταση από τις ανατολικές ακτές 

της Βενεζουέλας), τα νησιά της Καραϊβικής, που αποτελούν τμήματα παλαιάς 

ξηράς που ένωνε τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική, σχηματίζουν ένα τόξο μήκους 

4.000 χιλιομέτρων, που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νότια από το Κι Γουέστ στο νότιο 

άκρο της Φλόριντας των ΗΠΑ.  

Το κλίμα τους είναι καθαρά τροπικό, η γειτνίαση όμως με τη θάλασσα μετριάζει 

τους μεγάλους καύσωνες και η βλάστησή τους είναι άφθονη.  

Ο Χριστόφορος Κολόμβος ήταν ο πρώτος που διέπλευσε την Καραϊβική το 1492.  

Το πρώτο Αμερικανικό έδαφος στο οποίο πάτησε το πόδι του ήταν το νησί Σαν 

Σαλβαδόρ (το σημερινό Γουότλινγκ) στις Μπαχάμες.  

Ο Κολόμβος πίστεψε ότι είχε φθάσει στις Ινδίες (Ασία), όταν όμως αποκαλύφθηκε 

το λάθος του από τον Αμέρικο Βεσπούκι - τον πρώτο Ευρωπαίο που υποστήριξε 

ότι η Αμερική δεν ήταν οι Ανατολικές Ινδίες αλλά μια διαφορετική, άγνωστη μέχρι 

τότε ήπειρος - η Ισπανία μετονόμασε τα νησιά σε Δυτικές Ινδίες. 

Τα νησιά της Καραϊβικής περιλαμβάνουν τις Μεγάλες Αντίλλες (Βορειοδυτική 

Καραϊβική) - που αποτελούνται από την Κούβα (για την οποία έχουμε εκδώσει 

ξεχωριστό οδηγό), τα νησιά Κέυμαν, την Τζαμάικα, την Ισπανιόλα (Αϊτή και 

Δομινικανή Δημοκρατία), το Πουέρτο Ρίκο και μικρότερα γειτονικά νησιά - και τις 

Μικρές Αντίλλες (Νοτιοανατολική Καραϊβική).  

Οι Μικρές Αντίλλες αποτελούνται από τις ομάδες των Υπήνεμων Νησιών 

[Leeward Islands, Λίγουορντ Άιλαντς: Αμερικάνικα Παρθένα Νησιά, Βρετανικά 

Παρθένα Νησιά, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Σάμπα, Σεντ 

Γιουστέσιους, Σιντ Μάαρτεν/Σεν Μαρτέν, Άγιος Χριστόφορος (Σεν Κιτς) και Νέβις, 

Μονσερά και Γουαδελούπη] και των Προσήνεμων Νησιών [Windward Islands, 

Γουίντγουορντ Άιλαντς], το Νοτιοανατολικό συγκρότημα, που αποτελείται από 

περίπου χίλια νησάκια, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται η Ντομίνικα, η Μαρτινίκα, η 

Αγία Λουκία (Σάντα Λουσία), το Μπαρμπάντος, ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, η 

Γκρενάντα, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.  

Τα νησιά Ολλανδικά ABCs (από τα λατινικά αρχιγράμματα της Αρούμπα, του 

Μπονέρ και του Κουρασάο: Aruba, Bonaire, Curaçao), εκτείνονται κατά μήκος 

των ακτών της Βενεζουέλας (Leeward Antilles).  

Οι Δυτικές Ινδίες περιλαμβάνουν επίσης τις Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και 

Κάικος (αρχιπέλαγος Λουκάγιαν, Lucayan Archipelago), που βρίσκονται στον 

Ατλαντικό ωκεανό, βόρεια της Κούβας και όχι στην Καραϊβική θάλασσα.  

Σήμερα, τα 13 νησιά έχουν αποκτήσει την ανεξαρτησία τους: η Ισπανιόλα, που έχει 

μοιραστεί σε δύο Δημοκρατίες - την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία - η Κούβα, 

η Τζαμάικα, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η 

Ντομίνικα, η Αγία Λουκία, ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, η Γρενάδα, το 

Μπαρμπάντος, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και οι Μπαχάμες  

   



   

St Barth 

 
Είναι γεγονός! Το Hollywood  έχει μετακομίσει στην Καραϊβική. Διάττοντες και μη 

αστέρες της διεθνούς show biz περιδιαβαίνουν τους δρόμους της Gustavia και 

απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές παρέα με κοινούς θνητούς. Το Saint Barth και 

οι "εκλεκτοί" επισκέπτες του είναι η νέα παγκόσμια τουριστική τάση που, όπως 

φαίνεται, θα κρατήσει καιρό  και εμείς στο VERSUS TRAVEL μπορούμε να σας 

οργανώσουμε τις διακοπές σας στο μαγευτικό αυτό νησί, όποτε εσείς επιθυμείτε.   

Saint Barth ή Saint Berthelemy: Το νησί των διασήμων και επωνύμων. Πολλοί 

μάλιστα, μαγεμένοι από τις φυσικές ομορφιές του, το επιλέγουν για μόνιμη 

κατοικία. Και δεν έχουν άδικο...Το "ιδανικό νησί", όπως συχνά χαρακτηρίζεται, 

αποτελεί έναν εξωτικό πειρασμό! Σε απόσταση 230 km από τη Γουαδελούπη, με 

έκταση 25 km2 και περίπου 8.000 κατοίκους, το Saint Barth κατέχει μια ξεχωριστή 

θέση ανάμεσα στα νησιά της Καραϊβικής. Η διαφορά είναι ορατή από την πρώτη 

κιόλας στιγμή, κατά την άφιξη του  αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Carl Gustav 

του St. Barth. Σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο βρίσκεται η μεγαλύτερη 

πόλη και πρωτεύουσα του Saint Barth,  η Gustavia, μια πραγματικά αξιοζήλευτη 

πόλη με καλοσυντηρημένα κτίρια, παλιές εκκλησίες, σκιερά δρομάκια και ένα 

μεγάλο λιμάνι με πολυτελή κότερα.  

Οι   ασυναγώνιστες σε ομορφιά παραλίες αποτελούν σήμερα ιδανικό σκηνικό για 

φωτογραφίσεις μόδας από περιοδικά όλου του κόσμου. Με φόντο τα 

βαθυγάλανα νερά της θάλασσας, τη λευκή και καθαρή άμμο και τα λαμπερά 

κοράλλια, καλλονές από όλο το κόσμο ποζάρουν, για τις ανάγκες της 

φωτογράφισης, στις παραλίες Grand Cul de Sac (βορειοανατολικά του νησιού), 

Flamands, Marigot και Lorient.  

Λέγεται ότι το νησί δημιουργήθηκε  έπειτα από μια ηφαιστειακή έκρηξη...Παιδί της 

λάβας, λοιπόν, τόπος όπου η οκνηρία κάτω από τη "σκεπή" πυκνών φυλλωμάτων 

αποτελεί καθημερινότητα, οι τοπικοί ήχοι Biguine συνιστούν τη μουσική 

υπόκρουση των διακοπών, ενώ η ευωδία της βανίλιας και άλλων αρωματικών 

ουσιών τα "ναρκωτικά" που κρατούν τους τουρίστες υπό την επήρειά τους.  

 



Εδώ θα βιώσετε το απόλυτο συναίσθημα - βάλτε στο πρόγραμμά σας μια βόλτα 

μέχρι την παραλία Colombier στο ΒΔ τμήμα του νησιού. Εδώ τα ίχνη πολιτισμού 

είναι ανύπαρκτα, όμως αυτό δεν είναι εμπόδιο να ζήσετε τον έρωτά σας. Κάθε 

άλλο...Εν απουσία άλλων παρευρισκόμενων θα απολαύσετε τα ζεστά, 

γαλαζοπράσινα νερά και όταν πια αρχίσει να νυχτώνει, θα δείτε τον ήλιο να 

"βυθίζεται" μέσα τους. Το μενού είναι προκαθορισμένο : φουαγκρά και σουφλέ 

φρούτων, τυπικές γεύσεις της γαλλικής κουζίνας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Σίγουρα ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν το 1493 ανακάλυψε το νησί και του 

έδωσε το όνομα του μικρότερου αδερφού του Βαρθολομαίου, δεν φανταζόταν 

την παγκόσμια φήμη που έμελλε να αποκτήσει αυτός ο τόπος. Το 1651 έφτασαν οι 

πρώτοι Γάλλοι άποικοι, οι οποίοι μάλιστα εγκαταστάθηκαν εκεί με σκοπό την 

καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου. Ωστόσο, η γη αποδείχτηκε άγονη με 

αποτέλεσμα να μη φτάσουν ποτέ σκλάβοι στο νησί. Αυτός είναι και ο λόγος που 

οι ντόπιοι - απόγονοι των Γάλλων - είναι λευκοί. Δύο αιώνες αργότερα, το Saint 

Barth πέρασε στα χέρια των Σουηδών, οι οποίοι όμως έμειναν για μικρό χρονικό 

διάστημα. Ωστόσο τα σημάδια της κατοχής τους είναι φανερά μέχρι σήμερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρωτεύουσα Gustavia, που πήρε το όνομά της 

από τον τότε βασιλιά της Σουηδίας Gustav III. Το1878, οι Σουηδοί πούλησαν αυτό 

το όμορφο αλλά πάμπτωχο νησάκι πίσω στους Γάλλους, υπό τον όρο οι κάτοικοι 

να μην επιβαρύνονταν ποτέ με φόρους. Το γεγονός αυτό ήταν και η αρχή της 

ραγδαίας ανάπτυξης και άνθησης της οικονομίας του Saint Barth. Μέχρι τις 

δεκαετίες του '60 και του ' 70 - τότε έφθασε το ηλεκτρικό ρεύμα και το τηλέφωνο - το 

νησάκι έμοιαζε να βρίσκεται σε χειμερία νάρκη...Μέχρι που αναπτύχθηκε ο 

λεγόμενος "high class τουρισμός". Οι ντόπιοι στόχευαν στην ελίτ από όλα τα μήκη 

και πλάτη της γης, καθώς πίστευαν ότι μόνο εκείνοι ταίριαζαν στο ειδυλλιακό 

σκηνικό του νησιού. Σήμερα απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα - 

πολιτικής και οικονομικής φύσης - με αυτά των κατοίκων της Γαλλίας και επίσημο 

νόμισμα είναι το ευρώ, αλλά δέχονται και το δολάριο, μιας και τα περισσότερα 

καταστήματα και ξενοδοχεία έχουν πελάτες από τις Η.Π.Α. 



ΛΑΜΠΡΑ "ΑΣΤΕΡΙΑ" 

Ο ερχομός των 

πλούσιων και κομψών 

ταξιδιωτών έφερε μαζί 

και το εύκολο χρήμα. 

Σήμερα τα καλύτερα 

deluxe ξενοδοχεία και 

gourmet εστιατόρια 

ποζάρουν στα 

εξώφυλλα των 

καλύτερων περιοδικών, 

έχοντας αποκτήσει 

παγκόσμια φήμη. Διάσημοι οίκοι μόδας όπως Cartier, Hermes, Bulgari, Todds, 

Chopard, Louis Vuitton και Roberto Cavalli επέλεξαν αυτό το κομμάτι της γης για 

να ανοίξουν τα υποκαταστήματά τους. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν 

υπάρχουν καλύτερες τιμές σε επώνυμα είδη ρουχισμού, χρυσαφικά και αξεσουάρ, 

όπως στα στενά δρομάκια της Gustavia. Διάσημοι ηθοποιοί, επώνυμοι 

τραγουδιστές. επιχειρηματίες, γαλαζοαίματοι και σχεδιαστές μόδας βρίσκουν 

καταφύγιο στο Saint Barth , κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα που συνιστά την 

υψηλή περίοδο. Η τραγουδίστρια Madonna, ο αυστριακός ηθοποιός του 

Hollywood Arnold Schwarzenegger, η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας Donatella 

Versace και η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό, είναι λίγοι μόνο από τους 

"εκπροσώπους" του star system που περνούν τις διακοπές τους στο Saint Barth - 

πολλοί μάλιστα δεν χάνουν την ευκαιρία να αγοράσουν παραθαλάσσιες βίλες, 

κυριολεκτικά εκεί που σκάει το κύμα. Και γιατί όχι; Το χρήμα ρέει άφθονο...! Για 

παράδειγμα, ο Γερμανός σχεδιαστής μόδας Otto Kern δεν έχει αγοράσει μία αλλά 

δύο πολυτελείς βίλες, τις οποίες μάλιστα ενοικιάζει σε ενδιαφερόμενους "τουρίστες" 

έναντι διόλου ευκαταφρόνητου χρηματικού ποσού! 

Το κόκκινο χαλί του Hollywood, έχει αντικατασταθεί από τα δρομάκια της 

πρωτεύουσας όπου και πάλι stars, όπως η τραγουδίστρια Beyonce και η 

ηθοποιός Penelope Cruz περνούν ατελείωτες ώρες στα μαγαζιά, κάνοντας κάτι 

πολύ γυναικείο και εποικοδομητικό: shopping! Αν βρεθείτε εκεί και είστε τυχεροί, 

μπορεί να συναντήσετε τον Brand Pitt, τον Mick Jagger και τον Robert de Niro στο 

αγαπημένο τους στέκι, στο "Le Select Bar" αλλά και τον Tom Hanks που φαίνεται 

να είναι φανατικός οπαδός του εστιατορίου Boubou's. Όσον αφορά στους 

"σκαφάτους"; Δεν είναι λίγοι αυτοί που καταφθάνουν στο νησί με τα πολυτελή 

τους κότερα. Μπορούμε να αναφέρουμε τη δισεκατομμυριούχο Ivana Trump και 

τον ζάμπλουτο ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates. Ωστόσο η ακόρεστη επιθυμία των 

ντόπιων να γίνει το Saint Barth δημοφιλής προορισμός και στέκι των λαμπρών 

αστεριών της παγκόσμιας showbiz, πιθανόν να είχε διαφορετικά αποτελέσματα, 

αν δεν επέμεναν με το ίδιο πάθος να διατηρηθεί αναλλοίωτη η παρθένα φύση, 

Φυτά, ζώα και κοραλλιογενείς ύφαλοι βρίσκονται υπό την προστασία, ενώ ντόπιοι 

προσπαθούν να διατηρήσουν την αυθεντικότητα των παραλιών τους χτίζοντας 

εστιατόρια και ξενοδοχεία έτσι ώστε να μη διαταράσσουν  την ισορροπία του 

περιβάλλοντος. Και ξέρετε κάτι; Σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι...Η φύση είναι η 

πραγματική star του νησιού! 



ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣ 

 
1η ΗΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο. Άφιξη,  μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ:ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ (BARBADOS) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το αγαπημένο νησί των σταρ του Hollywood, το 

Μπαρμπέινος, το ανατολικότερο των Μικρών Αντιλλών. Το νησί ανακαλύφθηκε από τους 

Ισπανούς το 1518 και κατελήφθη από Άγγλους αποίκους το 1627. Έκτοτε παρέμεινε υπό 

Βρετανικό έλεγχο μέχρι το 1966, όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Βρετανικής 

Κοινοπολιτείας. Η ομορφιά του νησιού είναι μοναδική, με την υπέροχη θάλασσα της 

Καραϊβικής και τις απέραντες αμμώδεις παραλίες γεμάτες φοίνικες. Το νησί είναι ένα 

αρχιτεκτονικό στολίδι, αφού συνδυάζει το παλιό με το νέο, την απλότητα με την κομψότητα 

σε αρμονία με τα κρυστάλλινα νερά, τις λευκές παραλίες και τους καταπράσινους 

λόφους. Ένα μικρός παράδεισος μας περιμένει να τον απολαύσουμε. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ 

Πρωινή ξενάγηση στο υπέροχο νησί της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

επισκεφθούμε το σπήλαιο του Harrison, ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο με σταλακτίτες, 

και σταλαγμίτες, με ρυάκια πεντακάθαρων νερών να περνούν ανάμεσά τους και να 

σχηματίζουν καταρράκτες ύψους έως και 12 μέτρων που καταλήγουν σε βαθυπράσινες 

πισίνες. Θέαμα που πραγματικά κόβει την ανάσα. Συνεχίζουμε με το Αββαείο του Αγίου 

Νικολάου που χτίστηκε το 1660. Επόμενη στάση μας ο 250 ετών ζαχαρόμυλος του Morgan 

Lewis στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Τέλος επισκεπτόμαστε την πρωτεύουσα του νησιού, 

Μπριτζτάουν, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το κυβερνητικό κτίριο, την Πλατεία των 

Εθνικών Ηρώων, τον ναό του Αγίου Μιχαήλ, την εκκλησία της Παναγίας, τον ναό του 

Αγίου Πατρικίου, την αρχαιότερη συναγωγή του Δυτικού κόσμου καθώς και το Ιστορικό 

μουσείο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ - ΤΖΑΜΑΪΚΑ (ΜΟΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΪ) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τζαμάικα, το παραδεισένιο νησί της 

Καραϊβικής. Μια γλωσσική ποικιλία από γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και κρεολέζικα 

αντικατοπτρίζει τις επιρροές που έχει δεχθεί η Τζαμάικα. Μαύροι, μιγάδες και λευκοί σε ένα 

συνονθύλευμα. Τροπική βλάστηση, καταγάλανες παραλίες, αποικιακά κτίρια και επιβλητικά 

φρούρια. Όλα αποτελούν μέρος ενός μοναδικού ταξιδιού στην πατρίδα της ρέγκε και του 

Μπομπ Μάρλεϋ. Η θρυλική Τζαμάικα είναι πολύ περισσότερο από ένα νησί με ήλιο και 

διασκέδαση. Είναι η πατρίδα της ματωμένης Αφρικής στ’ αστραφτερά νερά της 

Καραϊβικής, μια έκρηξη χαράς και πόνου, θυμού και ελπίδας. Είναι ο γενέθλιος τόπος 

ρυθμικών μουσικών και μυστικιστικών θρησκειών και πάνω απ’ όλα είναι το συνώνυμο 

της ομορφιάς. Γιατί ότι θα δείτε στις φωτογραφίες είναι αληθινό και όχι "μακέτα". Τόσο 

αληθινό που μοιάζει ….. ψεύτικο. Ένας τεράστιος πλούτος, πολιτισμικός και φυλετικός 

ανοίγεται μπροστά σας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΟΤΣΟ ΡΙΟΣ - ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ 

Σήμερα θα 

επισκεφθούμε ένα 

από τα πιο 

εντυπωσιακά 

"θεάματα" της 

Τζαμάικας, το 

Ότσος Ρίος. Τα 

νερά του ποταμού 

Duny πέφτουν σε 

μικρές φυσικές 

γούρνες που 

θυμίζουν τεράστια 

σκαλοπάτια. Εσείς 

θα ανεβείτε τον 

καταρράκτη με τα 

σκαλοπάτια κατά 

την αντίστροφη 

πορεία του: από 

τη θάλασσα προς 

τα πάνω. Πάντα με 

ελαφριά περιβολή 

ή καλύτερα με μαγιό, γιατί το νόημα είναι αυτό: να περπατήσετε πάνω από τις φυσικές 

"ντουζιέρες" στον καταρράκτη και φυσικά να βραχείτε. Καλή σας διασκέδαση λοιπόν!!  

 

 

 



6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ - ΠΟΡΤ ΑΝΤΟΝΙΟ - ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ - ΝΕΓΚΡΙΛ - ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ RICK’S CAFÉ 

Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα με ένα 

διαφορετικό "ράφτινγκ" από αυτά που έχουμε 

συνηθίσει, αφού βρισκόμαστε πάνω σε σχεδία 

και ο τοπικός οδηγός μας όρθιος με τη 

βοήθεια ενός μεγάλου καλαμιού από μπαμπού 

ρυθμίζει την κίνηση της βάρκας. Μια 

ονειρεμένη πορεία δίπλα στις κατάφυτες όχθες 

και στην τροπική βλάστηση του ποταμού Ρίο 

Γκράντε στο Πόρτ Αντόνιο. Συνεχίζουμε στο 

δυτικότερο άκρο της Τζαμάικας, στο περίφημο 

Νεγκρίλ με τη διάχυτη ερωτική ατμόσφαιρα και 

την υπέροχη παραλία του. Στη συνέχεια,  στο 

Rick’s Café,  θα θαυμάσουμε ένα από τα πιο 

μαγευτικά ηλιοβασιλέματα της ζωής μας, 

καθώς τα ιστιοφόρα διασχίζουν την Καραϊβική 

και εμείς απολαμβάνουμε το κοκτέιλ μας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (SINT MARTEN/ SAINT MARTIN)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για άλλο ένα υπέροχο τουριστικό θέρετρο της 

Καραϊβικής, το Sint Maarten/ Saint Martin. Το νησί βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο της 

Γαλλίας και της Ολλανδίας εδώ 

και 350 χρόνια. Χωρίζεται με 

θεωρητικά σύνορα ανάμεσα στις 

Ολλανδικές και στις Γαλλικές 

Αντίλλες. Έχει δύο πρωτεύουσες, 

το Philipsburg μια ζωντανή και 

ζωηρή πόλη (Ολλανδική) με 

καζίνο και έντονη νυχτερινή ζωή 

και τη Marigot, (Γαλλική), μια 

ήρεμη πόλη με όμορφες 

καφετέριες στην ύπαιθρο σε στυλ 

Belle Époque, με την αγορά της 

και τα πολύχρωμα σπίτια της. 

Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (St Barths) - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

Το νησί Άγιος Βαρθολομαίος ή Σεν Μπαρτελεμί  (Γαλλικές Αντίλλες), το "Σεν Τροπέ" της 

Καραϊβικής" φέρει το όνομα του αδελφού του Κολόμβου, Μπαρτολομέο. Έγινε Γαλλική 

αποικία το 1648 και πωλήθηκε στη Σουηδία την 1η Ιουλίου του 1784, ως αντάλλαγμα για 

εμπορικά δικαιώματα στη Βαλτική. Στις 16 Μαρτίου 1878 πωλήθηκε ξανά στη Γαλλία και 

έγινε αυτόνομη υπερπόντια Γαλλική επικράτεια στις 22 Φεβρουαρίου του 2007.Οι 

περισσότεροι κάτοικοί του είναι λευκοί, Γαλλικής καταγωγής. Η γαλλική κουλτούρα 

διακρίνεται παντού στο νησί, που αποτελεί το χειμερινό καταφύγιο της ελίτ των πλουσίων, 

με καταστήματα πλημμυρισμένα από δημιουργίες κορυφαίων Γάλλων σχεδιαστών. Η 

πρωτεύουσα Γκουστάβια, την οποία θα επισκεφθούμε, πήρε το όνομά της από το Σουηδό 

βασιλιά Γουσταύο Γ΄, είναι μια πανέμορφη πόλη με καλοσυντηρημένα κτίρια, παλιές 

εκκλησίες, σκιερά δρομάκια και ένα μεγάλο λιμάνι με πολυτελή κότερα. Επιστροφή στο Sint 

Maarten. Διανυκτέρευση. 



9η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα περιηγηθούμε και στα δύο τμήματα του Αγίου Μαρτίνου - 

το Ολλανδικό και το Γαλλικό – θα χαρούμε τις παρθένες τροπικές παραλίες του, τα 

παραδοσιακά χωριουδάκια και ονειρεμένα τοπία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ - ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αντίγκουα. Η νησιωτική χώρα της Αντίγκουα 

και Μπαρμπούντα αποτελείται από δύο κύρια νησιά - τα Αντίγκουα και Μπαρμπούντα - και 

μερικά μικρότερα (Great Bird, Green, Guinea, Long, Maiden, York Islands και ακόμα 

νοτιότερα το νησί Ρεντόντα). Υπάγεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Υπήνεμων Νήσων 

(Leeward Islands) των Μικρών Αντιλλών, στο ανατολικό άκρο της Καραϊβικής θάλασσας. 

Το 1493 έφτασε εδώ ο Χριστόφορος Κολόμβος και ονόμασε το νησί Σάντα Μαρία ντε λα 

Αντίγκουα (Santa Maria de la Antigua), από ένα θαυματουργό άγαλμα της Παρθένου 

στον καθεδρικό ναό της Σεβίλλης στην Ισπανία. Οι προσπάθειες των Ισπανών και των 

Γάλλων να το κατακτήσουν δεν απέφεραν καρπούς και τελικά το 1632 επικράτησαν οι 

Βρετανοί. Το 1674 

εγκαταστάθηκε στην 

Μπαρμπούντα η 

πρώτη φυτεία 

ζαχαροκάλαμου, η 

οποία περιήλθε στον 

οίκο των Κόδριγκτον. 

Την 1η Νοεμβρίου του 

1981 η χώρα έγινε 

ανεξάρτητο κράτος 

στα πλαίσια της 

Βρετανικής 

Κοινοπολιτείας. Η 

Αγγλική επιρροή είναι 

διάχυτη και φανερή 

τόσο στα αξιοθέατα 

όσο και στο 

αγαπημένο σπορ των 

κατοίκων, το κρίκετ. Η Αντίγκουα έχει 365 παραλίες ασύγκριτης ομορφιάς. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ - ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ - ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 

Η Μπαρμπούντα είναι ένα κοραλλιογενές νησί με πανέμορφες παραλίες που βρίσκεται 

περίπου 50 km βόρεια της Αντίγκουας. Ουσιαστικά επίπεδη (το ψηλότερο σημείο της 

φτάνει τα 62 m), περιβάλλεται ολόκληρη από κοραλλιογενείς σχηματισμούς. Ο μόνος 

οικισμός της Μπαρμπούντα είναι το Κόδριγκτον στο δυτικό της τμήμα, όπου βρίσκεται και 

η ομώνυμη μεγάλη λιμνοθάλασσα, που συγκοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα μόνο από 

ένα στενό πέρασμα στο βόρειο τμήμα της. Θα επισκεφθούμε τις όμορφες σπηλιές καθώς 

και τις περιοχές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πουλιών της Καραϊβικής. 

Επιστροφή στην Αντίγκουα. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ - ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς 

της Καραϊβικής τη Σάντα Λουτσία που φημίζεται για τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. 

Το κεντρικό τμήμα του νησιού καλύπτεται από πυκνή, τροπική βλάστηση, ενώ στα 

νοτιοανατολικά του ορθώνονται οι δίδυμες κορυφές των ηφαιστείων Petit Piton και Gros 

Piton. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση  

13η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα του 

νησιού, τη Castries, μια πολύβουη πόλη στα βορειοδυτικά του νησιού, στην οποία τα 

κλάξον από τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα ταξί ανακατεύονται με τους ρυθμούς της 

μουσικής calypso που ακούγεται σε κάθε γωνιά. Το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης 

βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του λιμανιού, γύρω από την πολύχρωμη Castries Market, 

όπου θα βρείτε πληθώρα πάγκων με τοπικά προϊόντα, χειροτεχνήματα και σουβενίρ. Στην 

κεντρική πλατεία θα θαυμάσουμε μερικά ξύλινα κτίρια του 19ου αιώνα, τη βιβλιοθήκη 

βικτωριανού στυλ καθώς και τον Καθεδρικό Ναό της Άμωμου Συλλήψεως. Συνεχίζουμε για 

την πόλη Σουφριέρ στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, για να επισκεφθούμε τα διάσημα 

ηφαίστεια Πιτόν. Μέσα από φυτείες μπανανιάς και κοκκοφοινίκων, από χωριά ψαράδων 

και τροπικά δάση φτάνουμε στο ηφαίστειο με τις θειούχες πηγές, τους βοτανικούς κήπους 

και τις λιμνούλες που δημιουργούν οι καταρράκτες, όπου οι πιο τολμηροί μπορούν να 

απολαύσουν το μπάνιο τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσων σταθμών 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

  

  



  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό  

 Ξενοδοχεία 4* 

 Ημιδιατροφή  

 Περιεκτικές ξεναγήσεις σε όλα τα νησιά, περιηγήσεις, μεταφορές, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα  

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας αρχηγός Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

  

  

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  Λάρνακα  

- Αθήνα -  Λάρνακα και τους φόρους 

5010 € 
5170 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

5958 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1100 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

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

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

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

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

50 € το άτομο με μεταφορές. 



ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 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 Σύνολο: 748 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 κατάθεσή σας στο 

φάκελό σας.   

Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να 

περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια που περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, 

μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 

κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 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.  

 

 

 
 



   



ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟ   ΚΚΚAAAΛΛΛΑΑΑ   ΓΓΓΝΝΝΩΩΩΡΡΡΙΙΙΖΖΖΕΕΕΤΤΤΕΕΕ   ΤΤΤΟΟΟ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   TTTRRRAAAVVVEEELLL   
   

      ΟΟΟιιι   λλλόόόγγγοοοιιι   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   οοοππποοοίίίοοουυυςςς   τττοοο   ττταααξξξίίίδδδιιι   σσσαααςςς      πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   

εεείίίννναααιιι         VVVeeerrrsssuuusss 
 

 Μεγάλοι Κατάλογοι – Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην τάση της αντίληψης ότι η επένδυση σε καταλόγους - βιβλία κλπ. για τη μικρή 

Ελληνική αγορά είναι άσκοπη και μη επικερδής, εκδίδουμε μεγάλους καταλόγους - βιβλία 

για να βοηθήσουμε τους πελάτες να επιλέξουν το ταξίδι τους.   

Μετά τον κατάλογο "Exploring the World" 210 σελίδων που παρουσιάσαμε στην εκδήλωσή 

μας στο Ledra Marriott με ταξίδια ιδιαίτερα, περιπετειώδη, εξερευνητικά και τον κατάλογο 

για τα Οργανωμένα ταξίδια μας "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" 240 σελίδων που 

παρουσιάστηκε στην εκδήλωσή μας στο Ζάππειο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 

15 χρόνων μας, εκδώσαμε για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα, έναν κατάλογο 200 

σελίδων με κλασσικά και πρωτοποριακά Ατομικά Ταξίδια σε ολόκληρο τον πλανήτη, 

αποδεικνύοντας ότι το Ατομικό Ταξίδι πρέπει να είναι Versus. Επίσης εκδίδουμε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς στα Ελληνικά για περισσότερους από 52 προορισμούς που 

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας.  

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 1000 € 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.  

 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 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.   



 

 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 12).  

 

 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.  

 Διαθέτουμε τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς 

και επιπλέον δημιουργούμε ένα φυτώριο νέων αρχηγών με εξαμηνιαία εκπαιδευτικά 

σεμινάρια στο χώρο των Γραφείων μας, κάτι που έλειπε από την Ελληνική αγορά.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα.  

 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 πελάτες 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 

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

είναι το πάθος μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που 

του βάλαμε το θεμέλιο λίθο το Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του 

δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο 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 – VERSUS CAFÉ 

Διαθέτουμε δυο Γραφεία - ένα στο Σύνταγμα και ένα στον Πειραιά – πλήρως επανδρωμένα 

και έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  



Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

VERSUS CLUB – VERSUS CAFÉ, το "Ταξιδιωτικό μας Καφενείο", δίπλα στο Μετρό του Φιξ 

(Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές 

βραδιές, βραδιές ποίησης, διαλέξεις ιστορίας, θρησκειολογίας κλπ. Ο χώρος αυτός είναι 

ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στο "Ταξιδιωτικό Καφενείο" συναντώνται τα μέλη μας, 

ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. 

Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης 

μας με θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή 

Έχουμε δημιουργήσει ειδικό χώρο στα Γραφεία μας, όπου γίνονται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο 

οποίος τους δίνει "οδηγίες πλεύσης".  

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Το Versus Travel διαθέτει έμπειρους ταξιδιωτικούς συμβούλους. Το τμήμα πωλήσεων έχει 

επανδρωθεί με άτομα που όχι μόνο γνωρίζουν πολύ καλά τους διάφορους προορισμούς, 

αλλά και διαρκώς ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και για την εξέλιξη των κλασσικών. 

Έχετε τη σιγουριά ότι σας ενημερώνουν οι καλύτεροι της αγοράς.  

 

 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, έχουμε αναχωρήσεις κάθε βδομάδα για Κούβα, κάθε βδομάδα ή κάθε δεύτερη 

βδομάδα για Περού, Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Ινδία, Κίνα, Ινδοκίνα, Μαλαισία, 

Κένυα, Νότια Αφρική, ΗΠΑ και αλλού.  

Πραγματοποιούμε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο για τη 

Σκανδιναβία, τη Ρωσία και τις Χώρες της Βαλτικής.  

Πραγματοποιούμε όλο το χρόνο αναχωρήσεις για Πράγα, Κωνσταντινούπολη, Βερολίνο, 

Βουδαπέστη, Βιέννη, Ρουμανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και άλλους 

Ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

 

 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 σε παρά πολλούς Ευρωπαϊκούς 

προορισμούς, 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, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών.   

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στο χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε 

προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε 

σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης 

πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας 

πραγματικούς ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες 

συνταγές φτιαγμένες για αμερικάνους ή βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα 

εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι 

του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 



 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων 

στο Internet με πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των 

εκδρομών μας, καθώς και άλλων καινοτόμων ιδεών.   

 

 Σχολείο και πηγάδι στην Αφρική 

Αποφασίσαμε να προσφέρουμε ένα ποσό από κάθε κράτηση ταξιδιού των πελατών μας, 

ώστε να φτιάξουμε όλοι μαζί – οι πελάτες και εμείς - ένα δημοτικό σχολείο και ένα πηγάδι 

στο χωριό Konkon, σε μία από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες περιοχές της Γκάνας 

στην Αφρική. Από το πρόγραμμα αυτό θα ωφεληθούν 700 παιδιά - 450 κορίτσια και 250 

αγόρια - που χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν έχουν καμία ελπίδα για ένα καλύτερο 

μέλλον, αλλά και όλο το χωριό που θα έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Το 

σχολείο αυτό είναι ήδη σε κατασκευή και μπορείτε να δείτε την πρόοδο των εργασιών στο 

site μας στο Internet. 

  

 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. 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηη  γγηη,,  μμααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 
 

 

 

 


