
 

 

 

  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 30.07, 15.08, 27.08, 26.09, 22.10, 11.11, 25.11 

           10 ημέρες 

 Για την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου ζητήστε μας το ειδικό πρόγραμμα για τη μεγάλη μετανάστευση των ζώων 

Πέρα από την Αφρική 

Κένυα σαφάρι Μομπάσα 

Σαφάρι αισθήσεων στην πατρώα γη των Μασάι 

Ναϊρόμπι, λίμνες Νακούρου και Ναϊβάσα, 

Μασάι Μάρα, Μομπάσα 

Προσοχή! 
Το πρόγραμμα είναι 10ήμερο και περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις στο θέρετρο Μομπάσα και όχι 2. 

Επιπλέον έχετε άλλη μια ολόκληρη ημέρα μέχρι την ώρα της επιστροφής. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτεταμένη ξενάγηση στην Μομπάσα με είσοδο στο κάστρο της. 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κένυα: 

Σαφάρι, Μομπάσα 
 

H Κένυα είναι η πιο ελκυστική και 

οργανωμένη από τουριστική 

άποψη χώρα ολόκληρης της 

Ανατολικής Αφρικής και 

προσφέρει τις αυθεντικότερες 

όψεις της αφρικανικής ζωής. 

Ένα ταξίδι «Πέρα από την Αφρική».  

Μια περιήγηση στα εκπληκτικά 

πάρκα και στις πανέμορφες λίμνες 

της Κένυας, που αφήνει 

ανεπανάληπτες εμπειρίες με 

ζούγκλες, άγρια ζώα, 

συναρπαστικά σαφάρι, φυλές της 

Αφρικής και εξωτικές παραλίες.  

Μια διαφορετική εμπειρία σας 

περιμένει! 

 

Αεροπορική μετάβαση Ναϊρόμπι - 

Μομπάσα - Ναϊρόμπι 

 

Ξεναγήσεις στις δύο μεγαλύτερες 

πόλεις της Κένυας: το Ναϊρόμπι 

(με επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο) και τη Μομπάσα (με 

επίσκεψη στο Φρούριο) 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

➢ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 3 διανυκτερεύσεις στην 

Μομπάσα σε ξενοδοχείο All Inclusive. To πρόγραμμα μας 

περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις και όχι 2 όπως σε άλλα 

προγράμματα. Η επιλογή μας αυτή γίνεται έτσι ώστε να έχετε τον 

χρόνο να απολαύσετε το θέρετρο και να μην είστε με την «ψυχή 

στο στόμα». Επιπλέον έχετε επιπλέον άλλη μια ολόκληρη ημέρα 

μέχρι την ώρα της επιστροφής. Αφιερώνουμε στα ταξίδια μας 

το σωστό χρόνο στον κάθε προορισμό με γνώμονα πάντα την 

ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προγράμματα του Versus travel.  

➢ Ολοκληρωμένη ξενάγηση στην Μομπάσα με την 

πολυσχιδή ιστορία της και είσοδο στο κάστρο της. Μια επιλογή 

που κοστίζει αλλά το πρόγραμμα χωρίς αυτή θα ήταν φτωχό. 

Στα προγράμματα του Versus μας αρέσει να χαλαρώνουμε 

αλλά για εμάς το ταξίδι είναι γνώση, είναι μεταβολή των οπτικών 

μας οριζόντων. ΟΙ ταξιδιώτες του Versus δεν θα μπορούσαν να 

φύγουν από την Μομπάσσα χωρίς μια εκτεταμένη ξενάγηση.  

➢ Με το πρόγραμμα αυτό επισκεπτόμαστε το 

σημαντικότερο πάρκο της Κένυας το Μασάι Μάρα, την πολύ 

πλούσια σε πανίδα Λίμνη Νακούρου και την εντυπωσιακή Λίμνη 

Ναϊβάσα. 

➢ Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσης ξεναγήσεις στις 

δύο μεγαλύτερες πόλεις της Κένυας -το Ναϊρόμπι και τη 

Μομπάσα- με επιπλέον επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

του Ναϊρόμπι και στο Φρούριο της Μπομπάσα. 

➢ Πρωινό στο Ναϊρόμπι. 

➢ Δείπνο στο διάσημο εστιατόριο Carnivore στο Ναϊρόμπι, 

ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, όπου θα 

γευτούμε το ξακουστό του κρέας μπάρμπεκιου.  

➢ Η μετάβαση από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα και η 

επιστροφή από τη Μομπάσα στο Ναϊρόμπι είναι αεροπορική, 

διαμορφώνοντας έτσι ένα άνετο πρόγραμμα. 

➢ Επιλέγουμε μόνο lodges πολυτελείας για τη διαμονή μας 

κατά τη διάρκεια των σαφάρι. 

➢ Το ξενοδοχείο μας στη Μομπάσα είναι 4 * sup. all 

inclusive (περιλαμβάνονται γεύματα και ποτά), γεγονός που θα 

κάνει αξέχαστη τη διαμονή σας στις εξωτικές παραλίες του 

Ινδικού. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα Ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις 

του Versus πραγματοποιούνται! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κένυα μπορεί να αποτελέσει μια καλή εισαγωγή στην υποσαχάρια Αφρική, καθώς 

αποτελεί την πιο οργανωμένη από τις όμορες χώρες και το ταξίδι σε αυτήν είναι αρκετά πιο 

προσιτό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. 

Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, όπως τα πολύ καλά lodges στο σαφάρι, ο εμπλουτισμός 

των ξεναγήσεων στο Ναϊρόμπι και στη Μομπάσα, αλλά και η αεροπορική μετάβαση από 

και προς τη Μομπάσα συνθέτουν ένα ξεχωριστό ταξίδι και έναν άνετο και ευχάριστο 

συνδυασμό φωτογραφικού σαφάρι και εξωτικών παραλιών στις ανατολικές ακτές της 

Αφρικής, στη γη των Σουαχίλι στον Ινδικό Ωκεανό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Θαυμάστε τα ροζ φλαμίνγκο στη Λίμνη Νακούρου. 

▪ Αναζητήστε λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, τσίτες, αγέλες γκνου, αντιλόπες, 

ρινόκερους και άλλα άγρια ζώα κατά το σαφάρι σας στο Μασάι Μάρα. 

▪ Επισκεφτείτε το πολύ ενδιαφέρον Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναϊρόμπι. 

▪ Δειπνήστε στο διάσημο εστιατόριο Carnivore στο Ναϊρόμπι, ένα από τα 50 καλύτερα 

εστιατόρια του κόσμου.  

▪ Περιηγηθείτε στην παλιά πόλη της Μομπάσα με την αραβική συνοικία και το 

φρούριο των Πορτογάλων. 

▪ Χαλαρώστε στις εξωτικές παραλίες με τις κάτασπρες αμμουδιές κάτω από τον καυτό 

ήλιο ή στη σκιά ενός φοίνικα στη Μομπάσα. 

▪ Ζήστε το μύθο της Αφρικής στην Κένυα! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 208 30/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 19:35 23:55 

QR 1335 31/07/2021 ΝΤΟΧΑ – ΝΑϊΡΟΜΠΙ 01:45 07:10 

QR 1342 08/08/2021 ΝΑϊΡΟΜΠΙ  – ΝΤΟΧΑ  01:30 06:40 

     QR 203 08/08/2021 ΝΤΟΧΑ  – ΑΘΗΝΑ  07:35 12:20 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα ταξίδι «Πέρα από την Αφρική». Μια περιήγηση στα εκπληκτικά πάρκα, στις πανέμορφες λίμνες 

της Κένυας -Μασάι Μάρα, Νακούρου και Ναϊβάσα- και στις δύο σημαντικότερες πόλεις της - την 

πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ανατολική Αφρική, διάσημο παραθεριστικό 

θέρετρο που λούζεται από τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού, τη Μομπάσα- θα μας προσφέρει 

θαυμάσιες εικόνες της αφρικανικής γης και των ανθρώπων της. 
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Γιόμο Κενιάτα 

Ο Γιόμο Κενιάτα γεννήθηκε στο Ιτσαβέρι το 1893 από γονείς χωρικούς της Φυλής των Κικούγιου και 

πέθανε τον Αύγουστο του 1978. Το 1914 βαφτίστηκε χριστιανός με το χριστιανικό όνομα Τζόνστοουν. 

Πολύ αργότερα υιοθέτησε ο ίδιος για μικρό του όνομα το Γιόμο, που στη γλώσσα της φυλής του 

σημαίνει «Φλεγόμενο δόρυ». 

Αρκετά νωρίς εισήλθε στην πολιτική ζωή της χώρας παίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο: το 1922 έγινε 

γραμματέας της Kikuyu Central Association, υποστηρίζοντας επιτυχώς τα δικαιώματα του λαού του επί 

των γαιών τους που είχαν ιδιοποιηθεί οι Ευρωπαίοι και το 1929 προΐστατο της αντιπροσωπείας των 

Κικούγιου στο πλαίσιο της Hilton Commission. Από το 1931 μέχρι το 1946 έζησε στη Μεγάλη Βρετανία, 

στο Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του, παίρνοντας πτυχίο στην ανθρωπολογία. Δημοσίευσε 

αρκετά βιβλία και ήταν από τους οργανωτές του 5ου Παναφρικανικού Συνεδρίου, που έγινε στο 

Μάντσεστερ το 1945.  

Σκοπός της ζωής του έγινε η ανεξαρτησία της χώρας του και όλων των αφρικανικών χωρών και έτσι 

το 1946 επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου έγινε ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του νεοσύστατου εθνικού 

κινήματος με το όνομα Kenya African National Union (ΚΑΝU), του οποίου το 1947 εκλέχθηκε πρόεδρος.  

Το 1952, μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης των Μάου Μάου, ο Κενιάτα, υποκινητής και αρχηγός του 

κινήματος, δικάστηκε και καταδικάστηκε από τις βρετανικές αρχές σε επτά χρόνια φυλάκιση, που κατόπιν 

μετατράπηκαν σε εκτόπιση σε μια απομακρυσμένη περιοχή των βορείων συνόρων. Από εκεί επέστρεψε 

το 1961 χάρη στη λαϊκή πίεση και τη δράση του ΚΑΝU, το οποίο εξασφάλισε την πλειοψηφία στο 

Νομοθετικό Συμβούλιο και έθεσε ως όρο για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση την απελευθέρωση του 

Κενιάτα. Αφού επανέκτησε τα αξιώματά του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στις συνταγματικές διαβουλεύσεις 

του 1962 και του 1963, προωθώντας τις μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν την Κένυα στην αυτοδιοίκηση 

και αργότερα, στις 12/12/1963, στην ανεξαρτησία.  

Αφού εκλέχθηκε πρωθυπουργός, ο Κενιάτα έγινε επίσης ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις 

το νεαρό κράτος έγινε Προεδρική Δημοκρατία (12/4/1964). 

Το… καπέλο του έχει μείνει ιστορικό σε ολόκληρη την Αφρική.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα 

Το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Κένυα και αποτελεί την 

εντός της Κένυας βόρεια προέκταση του Πάρκου Σερεγκέτι της Τανζανίας. Από εδώ 

περνάει ο ποταμός Μάρα, που διασχίζει την Κένυα και την Τανζανία, ενώ 

παραδοσιακά στην ευρύτερη περιοχή ζούσε και ζει η φημισμένη φυλή των 

πολεμιστών Mασάι. Το Μασάι Μάρα είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο άγριας ζωής 

της Αφρικής - για πολλούς μάλιστα, του κόσμου. Ένας εξαιρετικός βιότοπος όπου 

ζουν μερικά από τα πιο γνωστά αφρικανικά είδη άγριας ζωής, μεταξύ των οποίων 

ο μεγαλύτερος πληθυσμός λιονταριών στον πλανήτη, ιπποπόταμοι, 

καμηλοπαρδάλεις, ύαινες, γαζέλες, ζέβρες, γκνου και περισσότερα από 450 είδη 

πουλιών. Το δυνατό σημείο του είναι το Big Five: λιοντάρια, βουβάλια, ελέφαντες, 

ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις. Το σαφάρι στο Μασάι Μάρα είναι μια μοναδική εμπειρία! 



 

 
 

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ LODGE 

The Wild thing 

Ώρα για Αφρικάνικο Σαφάρι 

Η ημέρα ξεκινά. Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σαφάρι 

Πολύ πρωινό ξύπνημα με ένα λαμπερό αφρικάνικο 

χαμόγελο και μια ζεστή κούπα καφέ, για να 

παρακολουθήσουμε τις "μεγάλες γάτες" όσο είναι 

ακόμα εν δράσει. Αργότερα, με τη ζέστη, θα 

κρυφτούν στη δροσιά για να απολαύσουν τη 

σιέστα τους και εμείς θα επιστρέψουμε στο λόντζ. 

 Νωχελικά με την αυγή το πάρκο ξυπνά. Τσίχλες και μπουλμπούλ κάνουν αισθητή την παρουσία τους με ήχους. Τα 

αδύναμα καλέσματά τους καλύπτονται από τους βαθείς λαρυγγισμούς που βγάζουν οι χήνες πετώντας χαμηλά 

σε όλη την περιοχή. Μακριές ουρές από γκνου σαν τους επιβάτες ενός τρένου που περιμένουν να επιβιβαστούν 

εμφανίζονται μέσα από το υπόλευκο φως. Στο βάθος ένα κοπάδι ελεφάντων δίνει την εικόνα ενός μεγαλιθικού 

μνημείου. Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σαφάρι. Τώρα που οι άγριοι «κάτοικοι» της σαβάνας είναι στην πιο 

ενεργητική τους ώρα. Επιβιβαζόμαστε στα τζιπ και παρακολουθούμε τη φύση με ευλαβική σιωπή. Θα 

προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους «ενοίκους» του: λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, ζέβρες, 

αγριογούρουνα, αντιλόπες, γαζέλες, στρουθοκάμηλοι και αγέλες γκνου.   

 

Μετά το πρωινό σαφάρι, επιστροφή στο lodge για μεσημεριανό και ολιγόωρη ξεκούραση 

Το μεσημέρι η φύση ηρεμεί στην Αφρική. Θα ξεχυθούμε πάλι το απόγευμα, γύρω στις 16.30, σε αυτό το πανηγύρι 

θηρευτών και θηραμάτων. Ζέβρες κινούνται πλάι στον δρόμο σκορπίζοντας σκόνη με τις οπλές τους. 

Παρατηρούμε πώς γνέφουν καθώς περπατούν. Είναι μια μορφή επικοινωνίας. Καθησυχάζουν η μία την άλλη. 

Καθώς ο ήλιος κατεβαίνει ένα λιοντάρι καταβροχθίζει το θήραμά του. Μόλις τελειώνει, ένα σμήνος από γύπες βουτά 

από το γειτονικό δέντρο και αρχίζει τη μάχη για ένα κομμάτι σάρκας. Ο κυρίαρχος γύπας κερδίζει τη μάχη, αλλά 

απωθείται από έναν αετό. Η αέναη μάχη δυνατού και αδυνάτου στη φύση.  

Επιστροφή στο λόντζ για βραδινό  

Στο τέλος της ημέρας, ένα ζεστό μπάνιο, ένα ποτό πλάι στην αναμμένη φωτιά και δείπνο κάτω από τα 

αστέρια και στη συνέχεια κουβεντούλα για τις εμπειρίες που ζήσαμε μέχρι τα βλέφαρά μας να κλείσουν 

κουρασμένα. Αύριο μια διαφορετική εμπειρία μας περιμένει. 

 

Θα ακούσουμε τα λιοντάρια, θα δούμε τον ήλιο να 

ανατέλλει σαν μια τεράστια κόκκινη φούσκα και 

στο τέλος θα μείνουμε με μια θλίψη, για όλα εκείνα 

τα ξημερώματα που ίσως έχουμε χάσει…  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΝΑΪΡΟΜΠΙ 

Συγκέντρωση με την ταξιδιωτική μας ομάδα στο αεροδρόμιο 

και πτήση για το Ναιρόμπι.  

Με περίπου 3.500.000 κατοίκους, το Ναϊρόμπι είναι η 

μεγαλύτερη πόλη της Ανατολικής Αφρικής και μια από τις 

μεγαλύτερες σε ολόκληρη τη «Μαύρη» ήπειρο, αλλά και μια 

πόλη δυναμική και μοντέρνα που θεωρείται από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες στην Αφρική. Ιδρύθηκε το 1899 και έγινε 

πρωτεύουσα της Κένυας μετά από την Μομπάσα το 1905. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΪΡΟΜΠΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Άφιξη στο Ναϊρόμπι, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια ξεκινάμε για μια περιήγηση, 

ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα της 

Κένυας. Το Ναϊρόμπι, η μεγαλύτερη πόλη της Κένυας, 

εξακολουθεί να περιγράφει όλο το ρομαντισμό και την 

περιπέτεια των πολύχρωμων αποικιακών ημερών της. Η 

πόλη εξελίχθηκε από ένα ταπεινό στρατόπεδο για τους 

σιδηροδρομικούς εργάτες το 1899 στην πρωτεύουσα της 

βρετανικής ανατολικής Αφρικής μέχρι το 1907. Σήμερα, η 

πλούσια ιστορία και ο πολιτισμός του Ναϊρόμπι ζωντανεύει 

στα εξαιρετικά του μουσεία. Εμείς θα επισκεφθούμε το πολύ 

ενδιαφέρον Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι, ένα 

πολυεπιστημονικό ίδρυμα, ο ρόλος του οποίου είναι η 

συλλογή, διατήρηση, μελέτη, τεκμηρίωση και παρουσίαση 

του παρελθόντος και του παρόντος πολιτιστικού στοιχείου 

της Κένυας. Από το 1929 προσφέρει μια ευρύτατη 

παρουσίαση της πλούσιας κληρονομιάς της χώρας αλλά 

και ολόκληρης της αφρικανικής ηπείρου. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΪΡΟΜΠΙ – ΛΙΜΝΗ ΝΑΚΟΥΡΟΥ και ΝΑΪΒΑΣΑ 

Αναχώρηση οδικώς για τη Λίμνη Νακούρου και το Εθνικό 

Πάρκο που δημιουργήθηκε το 1961 γύρω από τη λίμνη. Η λίμνη 

αποτελεί έναν εκπληκτικής ομορφιάς βιότοπο, που φιλοξενεί 

περισσότερα από 400 είδη ορνιθοπανίδας. Ανάμεσά τους 

ξεχωρίζουν φυσικά τα πανέμορφα ροζ φλαμίνγκο, τα οποία 

και θα δούμε να ξεκουράζονται στη λίμνη και συχνά μεγάλα 

κομμάτια της επιφάνειάς της σχεδόν δεν διακρίνονται από το 

πλήθος των φλαμίνγκος που βρίσκονται εδώ. Άλλοι κάτοικοι της 

Νακούρου είναι ο μαύρος και ο λευκός ρινόκερος, λιοντάρια, τσιτάχ 

και λεοπαρδάλεις.Το όνομά της σημαίνει «Σκονισμένος τόπος» 

στη γλώσσα των Μασάι, ενώ αξίζει να θυμόμαστε πως 

βρίσκεται στα περίπου 1.750 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας. Διανυκτέρευση σε λοτζ στη Ναϊβάσα.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΪΒΑΣΑ – ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΑΦΑΡΙ) 

Αναχωρούμε με προορισμό το μεγαλύτερο καταφύγιο 

άγριας ζωής στην Αφρική, το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα. 

Είναι ένα εθνικό πάρκο στην περιοχή Ναρόκ, στην Κένυα, και 

εκτείνεται μέχρι την περιοχή Μάρα στην Τανζανία (εκεί όμως φέρει 

άλλη ονομασία – πρόκειται για το Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι). Είναι 

διάσημο για τους μεγάλους πληθυσμούς σε ελέφαντες, 

λεοπαρδάλεις και τσιτάχ και για την ετήσια μετανάστευση γκνου, 

γαζελών και ζεβρών από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο από και 

προς το Σερενγκέτι. Η διαδρομή μας προς το πάρκο μας 
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Λίμπεκ 

 

____ 

φέρνει στην περιοχή όπου παραδοσιακά κατοικεί η φυλή 

των Μασάι, που μαζί με τον ποταμό Μάρα που διασχίζει 

αυτές τις εκτάσεις, δίνουν το όνομά τους στο Εθνικό Πάρκο. 

Το απόγευμα θα επιδοθούμε σε ένα σαφάρι, όπου θα 

αναζητήσουμε τα άγρια ζώα που ζουν μέσα στο Εθνικό 

Πάρκο. Πρόκειται στα αλήθεια για μια σπάνια εμπειρία που 

γίνεται ακόμη πιο συγκλονιστική χάρη στη διαμονή μας σε 

lodge της περιοχής, όπου θα νιώσουμε έντονη την αίσθηση 

της αφρικανικής γης, σε ρυθμούς εντελώς διαφορετικούς 

από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Διανυκτέρευση σε lodge. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ (ΣΑΦΑΡΙ) 

Νωχελικά με την αυγή το Μασάι Μάρα ξυπνά. Τσίχλες και 

μπουλμπούλ κάνουν αισθητή την παρουσία τους με ήχους. Τα 

αδύναμα καλέσματά τους καλύπτονται από τους βαθείς 

λαρυγγισμούς που βγάζουν οι χήνες πετώντας χαμηλά σε όλη την 

περιοχή. Μακριές ουρές από γκνου σαν τους επιβάτες ενός τρένου 

που περιμένουν να επιβιβαστούν εμφανίζονται μέσα από το 

υπόλευκο φως. Στο βάθος ένα κοπάδι ελεφάντων δίνει την εικόνα 

ενός μεγαλιθικού μνημείου. Ζέβρες κινούνται πλάι στον δρόμο 

σκορπίζοντας σκόνη με τις οπλές τους. Παρατηρούμε πώς 

γνέφουν καθώς περπατούν. Είναι μια μορφή επικοινωνίας. 

Καθησυχάζουν η μία την άλλη. Ένα λιοντάρι καταβροχθίζει το 

θήραμά του.  Μόλις τελειώνει, ένα σμήνος από γύπες βουτά από 

το γειτονικό δέντρο και αρχίζει τη μάχη για ένα κομμάτι σάρκας. Ο 

κυρίαρχος γύπας κερδίζει τη μάχη, αλλά απωθείται από έναν αετό. 

Η αέναη μάχη δυνατού και αδυνάτου στη φύση. Η καλύτερη ώρα 

της ημέρας για σαφάρι. Τώρα που οι άγριοι «κάτοικοι» της 

σαβάνας είναι στην πιο ενεργητική τους ώρα. Επιβιβαζόμαστε στα 

τζιπ και παρακολουθούμε τη φύση με ευλαβική σιωπή. 

Βρισκόμαστε στο Μασάι Μάρα, που λόγω της μικρής του έκτασης 

έχει το πλεονέκτημα να είναι «πυκνοκατοικημένο», δίνοντάς μας 

προβάδισμα στον εντοπισμό των «ενοίκων» του: λιοντάρια, 

καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, ζέβρες, αγριογούρουνα, αντιλόπες, 

γαζέλες, στρουθοκάμηλοι και αγέλες γκνου. Οι δύο ποταμοί που το 

διατρέχουν, ο Μάρα και ο Τάλεκ, δίνουν νερό και άρα τροφή σε 

θηράματα και θηρευτές. Παράλληλα είναι γεμάτοι με κροκόδειλους 

και ιπποπόταμους. H αφθονία νερού και τροφής, αλλά και η 

μεγάλη διαθεσιμότητα θηραμάτων είναι οι λόγοι που το Μασάι 

Μάρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό άγριων ζώων στην Αφρική. 

Ό,τι κι αν σας έχουν περιγράψει για την εμπειρία ενός 

σαφάρι, τίποτα δεν συγκρίνεται με την προσωπική αίσθηση 

όταν βρίσκεστε σε έναν τέτοιο παράδεισο και σε απόσταση 

αναπνοής από την αληθινή άγρια ζωή της Αφρικής. 

Διανυκτέρευση σε lodge. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ – ΝΑΪΡΟΜΠΙ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΜΟΜΠΑΣΑ 

Πρωινή οδική αναχώρηση για το Ναϊρόμπι. Άφιξη και 

κατόπιν μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 

για το διάσημο παραθεριστικό θέρετρο, τη Μομπάσα, το 

μεγαλύτερο λιμάνι στην Ανατολική Αφρική, που λούζεται 

από τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

3 διανυκτερεύσεις στην Μομπάσσα σε ξενοδοχείο All 

Inclusive. To πρόγραμμα μας περιλαμβάνει 3 

διανυκτερεύσεις και όχι 2 όπως σε άλλα προγράμματα. Η 

επιλογή μας αυτή γίνεται έτσι ώστε να έχετε τον χρόνο να 

απολαύσετε το θέρετρο και να μην είστε με την «ψυχή στο 

στόμα». Επιπλέον έχετε άλλη μια ολόκληρη ημέρα μέχρι την 

ώρα της επιστροφής. Αφιερώνουμε στα ταξίδια μας το 

σωστό χρόνο στον κάθε προορισμό με γνώμονα πάντα 

την ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προγράμματα του Versus 

travel.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΜΠΑΣΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ) 

Στο λιμάνι της Μομπάσα αποβιβάστηκε ο φημισμένος 

θαλασσοπόρος Βάσκο ντα Γκάμα το 1498, καθώς 

κατευθυνόταν στις Ανατολικές Ινδίες, εγκαινιάζοντας την 

παρουσία των Πορτογάλων στην περιοχή. Εδώ 

εγκατέστησαν την πρωτεύουσα των κτήσεών τους στην 

Ανατολική Αφρική, όχι χωρίς να συγκρουστούν 

επανειλημμένα με τις πολυάριθμες φυλές της περιοχής. Το 

1698 η Μομπάσα έπεσε στα χέρια των Αράβων, στη 

συνέχεια την κατακτούν οι σουλτάνοι της Μάσκατ (1793) και 

αργότερα οι σουλτάνοι της Ζανζιβάρης (1828). Το 1887 την 

κυριεύουν οι Άγγλοι και το 1895 εγκαθιστούν εδώ την 

πρωτεύουσα του προτεκτοράτου της Ανατολικής 

Βρετανικής. Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε το 

θέρετρο του Ινδικού. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ ΜΟΜΠΑΣΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ) 

Θα περάσουμε ώρες ξενοιασιάς στις ολόλευκες αμμουδιές 

της Μομπάσα, θα παζαρέψουμε με τους επίμονους 

πλανόδιους πωλητές και θα απολαύσουμε τροπικά κοκτέιλ 

κάτω από τους πανύψηλους φοίνικες. Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΜΠΑΣΑ (Εκτεταμένη Ξενάγηση και είσοδο 

στο κάστρο) 

Στα προγράμματα του Versus μας αρέσει να χαλαρώνουμε 

αλλά για εμάς το ταξίδι είναι γνώση, είναι μεταβολή των 

οπτικών μας οριζόντων.  

ΟΙ ταξιδιώτες του Versus δεν θα μπορούσαν να φύγουν 

από την Μομπάσα χωρίς μια εκτεταμένη ξενάγηση. Σήμερα 

θα έρθουμε σε επαφή με την απίστευτα πολυσχιδή ιστορία 

της περιοχής. Το πρόγραμμα μας είναι αφιερωμένο στην 

γνωριμία με το παραθεριστικό θέρετρο της Μομπάσα, στις 

αφρικανικές ακτές που βρέχονται από τα νερά του Ινδικού 

Ωκεανού. Η ίδια η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε ένα νησάκι, 

στην είσοδο ενός μεγάλου κόλπου. Θα κάνουμε μια 

ξενάγηση στην πόλη και το βασικότερο η ξενάγηση 

περιλαμβάνει και είσοδο στο περίφημο κάστρο της 

Μομπάσα. Θα γνωρίσουμε την ενδιαφέρουσα αραβική 

συνοικία και επίσκεψη στο φρούριο, το οποίο έχει χτιστεί 

από Πορτογάλους το 16ο αιώνα. Στη συνέχεια θα 

μεταβούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση μας για την 

Ελλάδα. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στην Ελλάδα / Κύπρο μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. 

 

 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΜΠΑΣΑ – ΝΑΪΡΟΜΠΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 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 έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 29/06, 16/07, 30/07, 15/08, 27/08 

€ 1.850 
€ 2.030 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.120 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 590 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:  26/09, 22/10 

€ 1.779 
€ 1.959 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.049 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 590 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 11/11, 25/11 

€ 1.649 
€ 1.829 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.919 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 590 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε 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 “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

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 σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

➢ Ξενοδοχεία, 4*sup στη Μομπάσα, 5* στο 

Ναϊρόμπι και lodges πολυτελείας στα σαφάρι. 

➢ Πρωινό στο Ναϊρόμπι. 

➢ Ένα δείπνο στο εστιατόριο Carnivore.  

➢ Πλήρης διατροφή στα σαφάρι, all inclusive 

(γεύματα, ποτά) στη Μομπάσα, μόνο πρωινό 

στο Ναϊρόμπι. 

➢ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

➢ Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 

Ναϊρόμπι και στο Φρούριο της Μομπάσα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει). 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού 

λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για 

έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες 

από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή 

των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη και 

τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: 1.020 €. 

➢ Βίζα Κένυας: 50 € (εκδίδεται ηλεκτρονικά. Για την 

έκδοση απαιτούνται το λιγότερο δέκα ημέρες. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: αίτηση, σκαναρισμένη 

φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, σκαναρισμένο 

έγχρωμο διαβατήριο). 
 

 



 

 
 

 
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 του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου 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 Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, 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! 


