
 

  

 
Αναχωρήσεις 2020: 19.11           19, 26 ημέρες 

Αναχωρήσεις 2021: 10.03, 25.04, 14.06, 26.07, 30.09 

 

Κολομβία – Εκουαδόρ  
με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Νότιας Κολομβίας 

Δυνατότητα επέκτασης  
στο βόρειο Περού: Τσικλάγιο - Τρουχίγιο  

Προκολομβιανοί 

πολιτισμοί 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ – ΜΠΟΓΚΟΤΑ – ΖΙΠΑΚΙΡΑ – ΒΙΓΙΑ ΝΤΕ ΛΕΪΒΑ – ΣΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ – 

ΤΙΕΡΡΑΔΕΝΤΡΟ – ΠΟΠΑΓΙΑΝ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΤΣΑ 

ΕΚΟΥΑΔΟΡ: ΚΙΤΟ – ΟΤΑΒΑΛΟ – ΚΟΤΟΠΑΞΙ – ΡΙΟΜΠΑΜΠΑ – ΑΛΑΟΥΣΙ – ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ 

– ΚΟΥΕΝΚΑ – ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 

ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΟΥ: ΜΑΝΚΟΡΑ – ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ – ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΒΑΣΙ – ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ – ΤΡΟΥΧΙΓΙΟ – ΛΙΜΑ  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα ταξίδι όπως σας έχει συνηθίσει το Versus, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις χώρες που επισκεπτόμαστε. 

Ανακαλύπτουμε τα «κρυμμένα» αρχαιολογικά μυστικά 

της νότιας Κολομβίας, αποκλεισμένα για χρόνια λόγω 

της τεταμένης κατάστασης. Περνάμε οδικώς τα σύνορα 

και ερχόμαστε στο Εκουαδόρ όπου βλέπουμε όλες τις 

σπάνιες ομορφιές του από το Κίτο μέχρι το Γκουαγιακίλ, 

ακολουθώντας τον δρόμο των ηφαιστείων, και όχι μόνο 

την πρωτεύουσα.  

 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4* sup. Στη Βίγια ντε Λέιβα, το 

Σαν Αγκουστίν και το Τιερραδέντρο (Κολομβία), περιοχές όπου η 

τουριστική υποδομή είναι χαμηλή, η διαμονή γίνεται σε ξενοδοχείο 

3*.  

 Ξενάγηση στην Καρθαγένη, ίσως την ωραιότερη πόλη της 

Λατινικής Αμερικής, και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, 

Μπογκοτά. 

 Επίσκεψη στην υπόσκαφη «εκκλησία από αλάτι», στα βάθη 

ενός αλατωρυχείου, στη Ζιπακίρα. 

 Ξενάγηση στη γραφική Βίγια ντε Λέιβα. 

 Επίσκεψη στο Σαν Αγκουστίν, έναν από τους πιο 

σημαντικούς αρχαιολογικούς  χώρους της προκολομβιανής 

Νότιας Αμερικής, με το μυστηριώδες «Δάσος των Αγαλμάτων». 

 Εκδρομή στους ζωγραφιστούς τάφους των 

προκολομβιανών πολιτισμών του Τιερραδέντρο. Τόσο το 

Τιερραδέντρο όσο και το Σαν Αγκουστίν βρίσκονται σε «απάτητα», 

σπάνια επισκεπτόμενα σημεία της Κολομβίας.  

 Επίσκεψη, ξενάγηση και διαμονή στο Ποπαγιάν, στη  νότια 

Κολομβία, καθώς και επίσκεψη σε τοπική παραδοσιακή αγορά. 

 Ξενάγηση στο Κίτο και επίσκεψη στο Σημείο Μηδέν. 

 Ξενάγηση στο Οτάβαλο και επίσκεψη στην πιο φημισμένη 

αγορά στο Εκουαδόρ. 

 Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι, με το ομώνυμο 

ηφαίστειο. 

 Διαδρομή με το Τρένο του Διαβόλου. 

 Ξενάγηση στη γραφική Κουένκα. 

 Με διασυνοριακό πέρασμα από την Κολομβία στο Εκουαδόρ 

και από το Εκουαδόρ στο Περού. 

 Στο Βόρειο Περού επίσκεψη στην ιστορική πόλη Πιούρα. 

Ξενάγηση στο Τσικλάγιο και τον αρχαιολογικό χώρο Ουάκα 

Ραχάδα, με τα προκολομβιανά ευρήματα και το μουσείο Tumbas 

Reales (Βασιλικών Τάφων). 

 Επίσκεψη στο Κούντουρ Βάσι, με τους ασύλητους 

προκολομβιανούς τάφους με τα πλούσια κτερίσματα. 

 Διαμονή στην Καχαμάρκα και επίσκεψη στα Λουτρά των 

Ίνκας και τον αρχαιολογικό χώρο του προκολομβιανού 

Κουμπαμάγιο. 

 Ξενάγηση στο Τρουχίγιο και τον Ελ Μπρούχο. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά Versus Travel. 

 

Προκολομβιανοί 

Πολιτισμοί  
Κολομβία – Εκουαδόρ – 

Βόρειο Περού 
 

 

Ένα σπάνιο εξερευνητικό πρόγραμμα που 

μας «ξεναγεί» στον απίστευτο πλούτο των 

προκολομβιανών πολιτισμών, στην 

Κολομβία, το Εκουαδόρ αλλά και το 

Βόρειο Περού. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα σπάνιο, εξερευνητικό ταξίδι με το οποίο επιχειρούμε να εισχωρήσουμε στα άδυτα των 

προκολομβιανών πολιτισμών, των πολιτισμών δηλαδή που αναπτύχθηκαν στη νότια Αμερική 

πριν την άφιξη του Κολόμβου και των κονκισταδόρων. Περιδιαβαίνουμε σε αρχαιολογικούς 

χώρους ανυπολόγιστης αξίας (ιστορικής, πολιτισμικής) και μέρη άγνωστα στο ευρύ κοινό, όπως 

το Ποπαγιάν, το Τιεραδέντρο και το Σαν Αγκουστίν, μια ευκαιρία που σπάνια προσφέρεται σε 

ελληνικό πρόγραμμα, με σκοπό να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα για τον πλούτο και τα 

επιτεύγματα μιας εποχής που παραδόξως δεν είναι όσο θα έπρεπε γνωστή, τουλάχιστον στους 

Ευρωπαίους. Για να το επιτύχουμε, σχεδιάζουμε προσεκτικά τη ροή του προγράμματος, με 

επιλεγμένες διαμονές καθώς και με δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού από την Κολομβία και το 

Εκουαδόρ στο βόρειο Περού, ώστε να συμπεριλάβουμε σ’ αυτό το σεργιάνι και τους 

εκπληκτικούς θησαυρούς του Τσικλάγιο και του Τρουχίγιο. Παράλληλα βλέπουμε σπουδαία 

αξιοθέατα και γραφικές αποικιακές πόλεις, σε ένα ολοκληρωμένο, χορταστικό πρόγραμμα που 

θα σας μείνει αξέχαστο!...  

 Ο αρχαιολογικός χώρος του Σαν Αγκουστίν, με το «Δάσος των Αγαλμάτων», από τους 

πλουσιότερους και πλέον εντυπωσιακούς της Νότιας Αμερικής.  

 Οι ζωγραφιστοί τάφοι των προκολομβιανών πολιτισμών του Τιερραδέντρο. 

 Η πόλη της Καρθαγένης, με το απαράμιλλο παραδοσιακό χρώμα.  

 Η υπόσκαφη εκκλησία από αλάτι στη Ζιπακίρα. 

 Το Μουσείο Χρυσού στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. 

 Η πόλη Ποπαγιάν και η τοπική παραδοσιακή αγορά στη Σιλβία. 

 Το Τρένο του Διαβόλου, στο Εκουαδόρ. 

 Το Σημείο-Μηδέν, ανάμεσα στα δύο Ημισφαίρια (Βόρειο και Νότιο) 

 Οι προκολομβιανοί θησαυροί στο Τσικλάγιο και το μουσείο Tumbas Reales με τους 

βασιλικούς τάφους. 

 Ο αρχαιολογικός χώρος στο Κούντουρ Βάσι. 

 Τα Λουτρά των Ίνκας στην Καχαμάρκα. 

 Ο προκολομβιανός αρχαιολογικός χώρος στο Ελ Μπρούχο, στο Τρουχίγιο. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1987 οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Σιπάν - μια μικρή πόλη που βρίσκεται περίπου 

στο μέσον της κοιλάδας Λαμπαγιέκε, στη βόρεια ακτή του Περού - τον ασύλητο τάφο ενός 

ηγεμόνα του πολιτισμού των Μοτσίκα, που τον ονόμασαν ο "Άρχοντας του Σιπάν" (The 

Lord of Sipan). Πέθανε γύρω στο 250 π.Χ., ήταν 45-50 ετών και είχε ύψος 1,60. Μαζί του 

ήταν θαμμένα άλλα οκτώ άτομα (δύο άνδρες, τρεις νέες γυναίκες ένα παιδί και δύο 

φύλακες), ένας σκύλος και αρκετά λάμα. Ο τάφος περιείχε περί τα 1.000 χρυσά 

αντικείμενα με πολύτιμους λίθους καθώς και εκατοντάδες άλλα ευρήματα. Αποτελεί τον 

πλουσιότερο τάφο της Αμερικής που έχει ανακαλυφθεί ως τώρα.  

Ο πολιτισμός των Μοτσίκα (1ος–7ος αιώνας μ.Χ) ξεδιπλώνεται στις πλαγιές των Άνδεων και 

στις κοιλάδες της άγονης και στενής παράκτιας ζώνης του Βόρειου Περού. Με την 

αγροκαλλιέργεια και την αλιεία συντηρούσαν μια πολυπληθή και αυστηρά διαστρωμένη 

κοινωνία, που κατασκεύαζε αρδευτικά κανάλια, πυραμίδες, παλάτια και ναούς. Αν και δεν 

είχαν σύστημα γραφής, οι Μοτσίκα απαθανάτισαν καλλιτεχνικά τις δραστηριότητές τους 

σε όμορφα γλυπτά και αγγεία με πολυάριθμες διακοσμητικές λεπτομέρειες και 

αναπαραστάσεις μυθολογικές, θρησκευτικές, ιστορικές και καθημερινής ζωής, περίτεχνα 

υφαντά, ζωηρόχρωμες τοιχογραφίες και θαυμάσια αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και 

χαλκό.  

Στην αρχιτεκτονική, τα σπουδαιότερα μνημεία των Mοτσίκα είναι οι μεγάλες πυραμίδες με 

αναβαθμίδες, φτιαγμένες από πλίνθους ξεραμένους στον ήλιο, που υψώνονται σε ανοικτές 

πεδιάδες ή σε κορυφές λόφων πάνω σε τεράστιες βάσεις. Οι τάφοι των Mοτσίκα είναι 

ορθογώνιοι, επενδεδυμένοι με αντόμπες και με ειδικές κόγχες για τις προσφορές. 

 

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΣΙΠΑΝ 

Ο «ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο «Προκολομβιανοί πολιτισμοί» αναφερόμαστε στους πολιτισμούς των 

αυτόχθονων αμερικανικών φύλων που αναπτύχθηκαν στην αμερικανική ήπειρο πριν την 

ανακάλυψη της ηπείρου από τον Χριστόφορο Κολόμβο και την κατάκτησή της από τους 

Ισπανούς τον 16ο αι. Την εποχή της ανακάλυψης, το 1492, υπολογίζεται πως ο αυτόχθων 

πληθυσμός της Αμερικής έφτανε περίπου τα 90 εκατομμύρια: εξ αυτών τα 20 εκατομμύρια 

ήταν κάτοικοι της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Από αυτούς προήλθαν διάφοροι 

πολιτισμοί, οι πιο σπουδαίοι από τους οποίους θεωρούνται οι Αζτέκοι, οι Μάγια και οι 

Ίνκας, χωρίς να παραβλέπεται ωστόσο και η παρουσία άλλων φυλών. 

Η Αυτοκρατορία των Ίνκας υπήρξε το μεγαλύτερο κράτος της προκολομβιανής Αμερικής, 

με την επικράτειά του να καλύπτει μεγάλο μέρος των σημερινών κρατών του Εκουαδόρ, 

του Περού, της Βολιβίας, της Χιλής αλλά και της βόρειας Αργεντινής. Ο πολιτισμός των 

Ίνκας άγγιξε δυσθεώρητα (για τα δεδομένα της εποχής και των συνθηκών) ύψη, χωρίς 

πάντως να γνωρίσει ποτέ την γραφή, γεγονός που μας στερεί σήμερα περισσότερες 

πληροφορίες για αυτό τον αξιοθαύμαστο πολιτισμό… 

 

ΟΙ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ   

ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

Στο Δάσος με τα Αγάλματα, στο 

Σαν Αγκουστίν. 

ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ: Τα Λουτρά των 

Ίνκας, στην Καχαμάρκα. 

ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Οι 

ζωγραφιστοί τάφοι στο 

Τιερραδέντρο. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μικρή πόλη του Σαν Αγκουστίν, στην 

περιφέρεια της Ουίλα στη νότια Κολομβία, είναι 

ένας τουριστικός προορισμός που τραβά 

ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

ταξιδιωτών. Δεν είναι μόνο ο υπέροχος τοπικός 

καφές που μαγνητίζει τους επισκέπτες, ούτε 

μονάχα τα , φωτογενή τοπία των Άνδεων. Είναι 

κυρίως ο αρχαιολογικός χώρος του Σαν 

Αγκουστίν, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO, που συστήνει στον 

άνθρωπο του 21ου αιώνα έναν πολιτισμό 

χαμένο εδώ και πολλούς αιώνες. Πρόκειται για 

τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή 

πριν την έλευση των Ευρωπαίων κατακτητών, 

που έφτασαν εδώ τον 15ο και κυρίως τον 16ο 

αιώνα. Τα αγάλματα και οι ανάγλυφες μορφές 

που βλέπουμε στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Σαν 

Αγκουστίν έλκουν την καταγωγή τους από τον 1ο 

έως περίπου και τον 5ο μ.Χ. αιώνα, με την 

κατασκευή τους και τους καλλιτέχνες που τα 

δημιούργησαν να παραμένουν άγνωστα μέχρι 

και σήμερα. Τα αγάλματα περιέγραψε πρώτος 

στο ευρύ κοινό ένας Ισπανός φραγκισκανός 

μοναχός μόλις τον 18ο αιώνα. 

Συγγενής με τον προκολομβιανό πολιτισμό που 

αναπτύχθηκε στο σημερινό Σαν Αγκουστίν είναι 

και ο αντίστοιχος που άνθησε στο γειτονικό 

Τιερραδέντρο, περίπου 100 χλμ. από το 

Ποπαγιάν. Η λέξη «Τιερραδέντρο» σημαίνει «Μέσα 

στη Γη», και αμέσως κατανοεί κανείς περί τίνος 

πρόκειται: εδώ λοιπόν βρέθηκαν υπόγειοι τάφοι 

ορισμένοι εκ των οποίων αποτελούνται από 

ολόκληρη εγκατάσταση. Ένας τυπικός υπόγειος 

τάφος του Τιερραδέντρο διαθέτει μία είσοδο, 

συνήθως με προσανατολισμό προς τα δυτικά, 

από όπου μία σπειροειδή σκάλα κατεβαίνει στην 

κύρια σάλα, περίπου πέντε με οκτώ μέτρα κάτω 

από την επιφάνεια της γης. Οι τοίχοι της σάλας 

είναι διακοσμημένοι με γεωμετρικά, 

ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα μοτίβα, σε 

κόκκινο χρώμα ή και ασπρόμαυρα. Περιμετρικά 

της κύριας αίθουσας υπάρχουν βοηθητικοί 

χώροι, κάποιοι από τους οποίους χρησίμευσαν 

επίσης ως μικρότεροι τάφοι. Φυσικά πρόκειται 

για ακόμα ένα μνημείο της UNESCO, που χρήζει 

μάλιστα ιδιαίτερης φροντίδας καθώς λόγω του 

μεγάλου αριθμού επισκεπτών, το μνημείο 

συγκαταλέγεται στα 100 περισσότερο 

απειλούμενα μνημεία του κόσμου. 

 

ΣΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ - ΤΙΕΡΡΑΔΕΝΤΡΟ 
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1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Καρθαγένη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την Καρθαγένη της Κολομβίας, μία από τις πιο 

γραφικές αποικιακές πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Καρθαγένη (πανοραμική ξενάγηση) 

Η Καρθαγένη, με τη χαρακτηριστική όψη παράκτιας, 

αποικιακής, οχυρωμένης πόλης, βρίσκεται σε έναν βαθύ και 

απάνεμο κόλπο της Καραϊβικής. Η οικονομία της περιοχής 

εξακολουθεί να βασίζεται στο εμπόριο, όπως συνέβαινε και 

πριν από αιώνες, όταν οι Ισπανοί αποικιοκράτες αξιοποιούσαν 

τη στρατηγική θέση του λιμανιού της για να εξάγουν τα 

πολύτιμα προϊόντα της χώρας και κυρίως τον χρυσό που 

άρπαζαν με ληστρικό τρόπο.  

Στην ξενάγησή μας στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης θα 

ανακαλύψουμε τη μαγευτική και αρχοντική ομορφιά που άφησε 

η αποικιοκρατική αρχιτεκτονική στην πόλη και η οποία χάρισε 

δικαίως στην Καρθαγένη μία θέση στη λίστα της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το απόγευμα θα 

«χαθούμε» στην όμορφη διατηρητέα παλιά πόλη, με τα 

πολύχρωμα σπιτάκια, τα μικρά μαγαζάκια και τα σοκάκια της 

και θα αφεθούμε στη γοητεία της που συνεπαίρνει όλους τους 

επισκέπτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Καρθαγένη – πτήση για Μπογκοτά  

Μετά το πρωινό μας μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου 

θα πετάξουμε για την πρωτεύουσα της Κολομβίας, την 

Μπογκοτά. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Μπογκοτά (ξενάγηση) 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τα 

περίφημα αποικιακά κτίρια της πόλης, που κατά τον 17ο και τον 

18ο αιώνα ήταν γνωστή ως η «Αθήνα της Νότιας Αμερικής». 

Θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό Μουσείο Χρυσού, που 

λειτουργεί από το 1939 και στο οποίο φυλάσσονται 

περισσότερα από 30.000 αντικείμενα των προκολομβιανών 

πολιτισμών των Άνδεων, έργα εκπληκτικής τέχνης και αξίας. 

Κοντά του βρίσκεται το θαυμάσιο Μουσείο Μποτέρο. Η 

συλλογή των εκπληκτικών έργων του καλλιτέχνη, καθώς και 

έργα διάσημων ζωγράφων -Πικάσο, Ρενουάρ, Νταλί, Ματίς, 

Μονέτ & Τζιακομέτι- από την προσωπική συλλογή του 

Φερνάντο Μποτέρο εκτίθενται σε μια όμορφη αποικιοκρατική 

οικία. Η περιήγησή μας, όμως, δεν σταματά εδώ, θα συνεχιστεί 

στην πλατεία Μπολίβαρ, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη 

Βιβλιοθήκη, στο Δικαστικό Μέγαρο και στον Καθεδρικό Ναό. 

Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Μοντσερράτ, ένα σύμβολο 

της Μπογκοτά, στο οποίο θα φτάσουμε με το τελεφερίκ, 

απολαμβάνοντας παράλληλα την πανοραμική θέα στην πόλη. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

5η ημέρα: Μπογκοτά – Ζιπακίρα – Βίγια ντε Λέιβα 

Πρωινή αναχώρηση για τη Ζιπακίρα, όπου θα επισκεφθούμε 

το πιο αξιοθαύμαστο μνημείο της περιοχής: μια πελώρια 

εκκλησία, χωρητικότητας 8.400 ατόμων, λαξεμένη στο βάθος 

ενός αλατωρυχείου! Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 

πανέμορφη κωμόπολη Βίγια ντε Λέιβα, ένα καλλιτεχνικό κέντρο 

με ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς, χειροτέχνες, 

θεατράνθρωπους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Το βραδάκι η βόλτα στα ονειρεμένα δρομάκια της πόλης, 

πριν γευθούμε ένα ακόμη «κανελάζο», τοπικό ποτό που 

τονώνει τη διάθεση όπως λένε οι ντόπιοι-, είναι ο καλύτερος 

επίλογος για τη σημερινή μέρα. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: Βίγια ντε Λέιβα (ξενάγηση, El Fossil & Ecce Home) – 

Μπογκοτά – πτήση για Νέιβα – Σαν Αγκουστίν  

Το πρωί θα έχουμε χρόνο για να περιηγηθούμε στην όμορφη, 

γραφική Βίγια ντε Λέιβα, που σαν νεράιδα με μαγικό ραβδάκι 

ξεδιπλώνει τις ομορφιές της και μας προσκαλεί να τις 

απολαύσουμε. Θα δούμε επίσης το Μουσείο Απολιθωμάτων, 

6 χλμ. από την πόλη, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 στη θέση 

όπου ανακαλύφθηκε ένας προϊστορικός κρονόσαυρος, 

δηλαδή ένα θαλάσσιο ερπετό ηλικίας άνω των 120 

εκατομμυρίων χρόνων και μήκους 20 μέτρων. Στη συνέχεια 

μεταβαίνουμε στην Μπογκοτά και το αεροδρόμιο της πόλης 

από όπου θα πετάξουμε για την Νέιβα, από όπου οδικώς 

συνεχίζουμε για το Σαν Αγκουστίν, ένας από τους 

σημαντικότεορυς αρχαιολογικούς χώρους της Νότιας 

Αμερικής. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Σαν Αγκουστίν (Αρχαιολογικό Πάρκο, Ποταμός 

Μαγκνταλένα) 

Στο Σαν Αγκουστίν θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό πάρκο 

με το περίφημο «Δάσος των Αγαλμάτων» και το Πάρκο των 

Ειδώλων, ενώ θα δούμε από κοντά και το βραχώδες φαράγγι 

του ποταμού Μαγκνταλένα. Ο αρχαιολογικός χώρος του Σαν 

Αγκουστίν είναι ένα ανοιχτό «βιβλίο μελέτης» για τους 

προκολομβιανούς πολιτισμούς. Περιλαμβάνει εξαιρετικά 

σπάνια δείγματα προκολομβιανής τέχνης, με πολύ μεγάλη 

συγκέντρωση θρησκευτικών μνημείων και μεγαλιθικών 

κατασκευών: θεοί και μυθικά πλάσματα, όλα αναπαριστώνται 

με ιδιαίτερη τέχνη, που δεν είναι μάλιστα ταυτόσημη σε όλη την 

έκταση του Πάρκου, αλλά ποικίλλει από τη ρεαλιστική 

αναπαράσταση σε κάποιες περιπτώσεις έως την αφηρημένη 

τέχνη σε κάποιες άλλες. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα 

ευρήματα που απολαμβάνουμε σήμερα είναι απότοκο της 

δημιουργικότητας του πολιτισμού που άνθησε στις βόρειες 

Άνδεις από τον 1ο έως περίπου τον 8ο αιώνα! Μετά το πέρας 

της περιήγησής μας επιστρέφουμε στο Σαν Αγκουστίν. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Σαν Αγκουστίν – Τιερραδέντρο (Αρχαιολογικό 

Πάρκο) 

Το Σαν Αγκουστίν είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην 

εξερεύνηση των προκολομβιανών πολιτισμών. Ένα άλλο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

κεφάλαιο είναι το αντίστοιχο Αρχαιολογικό Πάρκο στο 

Τιερραδέντρο, που θα επισκεφθούμε σήμερα. Αναχωρούμε 

λοιπόν οδικώς για το Τιερραδέντρο, το όνομα του οποίου 

μας προϊδεάζει για το τι θα συναντήσουμε: «Μέσα στη γη»! 

Στο Πάρκο λοιπόν θα δούμε πολλές μνημειακού μεγέθους 

αγάλματα ανθρώπινων μορφών, όμως το highlight είναι τα 

λεγόμενα «υπόγεια», οι πελώριοι, υπόγειοι ζωγραφιστοί 

τάφοι που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. 

Πολλοί από αυτούς φτάνουν τα 12 μέτρα σε ύψος, αληθινές 

υπόγειες σάλες δηλαδή, και είναι διακοσμημένες με μοτίβα 

που αναπαράγουν την εσωτερική διακόσμηση που υπήρχε 

και στις κατοικίες της εποχής, αποκαλύπτοντας παράλληλα 

την κοινωνική περιπλοκότητα και τον πολιτιστικό πλούτο της 

προϊσπανικής κοινωνίας στις βόρειες Άνδεις. Καταλήγουμε 

στο Τιερραδέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 

και διανυκτέρευση.  

 

9η ημέρα: Τιερραδέντρο – Ποπαγιάν (ξενάγηση) 

Πρωινή αναχώρηση και μετάβαση οδικώς στο Ποπαγιάν. 

Στην ξενάγησή μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης 

με τα υπέροχα αποικιακά κτίρια, την κεντρική πλατεία με τον 

Πύργο του Ρολογιού, τον μπαρόκ ναό του Σάντο Ντομίνγκο, 

τη γέφυρα Humilladero (1873), τον Άγιο Φραγκίσκο, καθώς 

και το Πάνθεον των Προπατόρων. Ακόμα, θα επισκεφθούμε 

το Μουσείο Θρησκευτικής Τέχνης και το Σπίτι-Μουσείο 

Μοσκέρα του 17ου αι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Ποπαγιάν (αγορά ιθαγενών Σίλβια μόνο τις 

Τρίτες) 

Το χωριό Σίλβια δεν είναι γνωστό στους ταξιδιωτικούς 

οδηγούς. Κάθε Τρίτη όμως, τα μέλη της φυλής Γκουαμπιάνο 

έρχονται στην παραδοσιακή αγορά αυτού του χωριού, εδώ 

στα βουνά των Άνδεων και απλώνουν τους πάγκους και τις 

πραμάτειες τους, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώματα και 

αρώματα αλλά και επαφή με τη φυλή Γκουαμπιάνο, με τις 

μακραίωνες παραδόσεις και την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. 

Αυτή ακριβώς την αγορά θα έρθουμε να δούμε στο χωριό 

Σίλβια σήμερα! Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο Ποπαγιάν. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Ποπαγιάν – Λίμνη Κότσα  

«Η μικρή Βενετία της Κολομβίας»: αυτό θα ακούσετε να λένε 

στην Κολομβία για τη λίμνη Κότσα, μία από τις μεγαλύτερες 

και πιο γραφικές λίμνες της χώρας, που υδροδοτείται από 

τους παγετώνες των Άνδεων, ούσα μάλιστα η ίδια και μία 

από τις πηγές του Αμαζονίου! Θα την επισκεφθούμε λοιπόν 

αναχωρώντας από το Ποπαγιάν. Διανυκτέρευση στη λίμνη 

Κότσα. 

 

12η ημέρα: Λίμνη Λα Κότσα – Οταβάλο (Εκουαδόρ)  

Αναχωρούμε σήμερα από την Κολομβία, με προορισμό μας 

το γειτονικό Εκουαδόρ. Περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε 

στη μικρή γραφική πόλη του Εκουαδόρ, το Οταβάλο. Οι 

περήφανοι Ινδιάνοι Οταβάλος ή Οταβαλένιος φορούν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιδιαίτερες παραδοσιακές φορεσιές που τους κάνουν να 

ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες φυλές. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Οταβάλο. 

 

13η ημέρα: Οτάβαλο (ξενάγηση) – Κίτο 

Η αγορά του Οταβάλο με τα μοναδικά χειροποίητα υφαντά 

και όλα τα είδη χειροτεχνίας του Εκουαδόρ είναι η πιο 

φημισμένη στη χώρα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αρκετό χρόνο 

ελεύθερο για να... εξερευνήσουμε την περίφημη αγορά της 

πόλης, πριν αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του 

Ισημερινού, το Κίτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Κίτο (ξενάγηση, Σημείο Μηδέν) 

Kατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο Κίτο θα δούμε, 

μεταξύ άλλων, την πλατεία της Ανεξαρτησίας με το 

Κυβερνητικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και 

το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Θα επισκεφθούμε, επίσης, το 

Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο 

θρησκευτικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Νότιας 

Αμερικής, και θα ανεβούμε στον λόφο Ελ Πανεσίγιο («λόφος 

μικρού ψωμιού») με το τεράστιο άγαλμα της Παρθένας του 

Κίτο, απ’ όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της 

πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το «σημείο 

μηδέν», το σημείο από το οποίο περνά ο Ισημερινός 

(γεωγραφικό πλάτος 00 0' 0"). Θα δούμε το μνημείο Μιτάδ 

ντελ Μούντο (=το μέσον του κόσμου) και θα 

φωτογραφηθούμε με το ένα πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και 

με το άλλο πόδι στο νότιο! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 

στο Κίτο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Κίτο – Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι – Ριομπάμπα  

Πρωινή αναχώρηση για τον εθνικό δρυμό Κοτοπάξι, όπου 

δεσπόζει ο ομώνυμος ηφαιστειακός γίγαντας. 

Απολαμβάνοντας μια μοναδική διαδρομή -μέρος της οποίας 

είναι και ο περίφημος Δρόμος των Ηφαιστείων, θα φτάσουμε 

στον κατάφυτο δρυμό. Από τα ψηλότερα ηφαίστεια στον 

κόσμο, το Κοτοπάξι (υψόμετρο 5.897 μ.) καλύπτεται σχεδόν 

όλο τον χρόνο από αιώνια χιόνια και παγετώνες. Το Εθνικό 

Πάρκο αποτελεί ένα προστατευόμενο οικοσύστημα για τα 

καμηλοειδή των Άνδεων – βικούνια, λάμα και αλπακά. Μετά 

τη μοναδική αυτή εμπειρία θα συνεχίσουμε οδικώς για τη 

Ριομπάμπα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

16η ημέρα: Ριομπάμπα – Αλαουσί – Μύτη του Διαβόλου (με 

τραίνο) – Κουένκα 

Πρωινή αναχώρηση για την Κουένκα. Μέσω Αλαουσί 

εξορμούμε με το τρένο στη Λα Ναρίς ντελ Ντιάμπλο, τη «Μύτη 

του Διαβόλου», ένα απόκρημνο πέρασμα, το οποίο για να 

καταστεί προσπελάσιμο χρειάστηκε η εγκατάσταση ενός 

πολύπλοκου συστήματος στις ράγες. Παρότι 

κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα, 

προκαλεί θαυμασμό ακόμη και σήμερα. Συνεχίζουμε για την 

Κουένκα. Άφιξη, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17η ημέρα: Κουένκα (ξενάγηση) – Γκουαγιακίλ 

Η πόλη της  Κουένκα ιδρύθηκε από τους Ισπανούς το 1557 

και κοσμείται με υπέροχα κτίρια και εκκλησίες του 16ου και του 

17ου αιώνα. Τα περισσότερα σπίτια της Κουένκα βρίσκονται 

στις όχθες των τεσσάρων ποταμών της (Τάρκι, Γιανούκαϊ, 

Τομεμπάμπα και Ματσινγκάρα). Τα καλντερίμια της, τα 

πανέμορφα μπαλκόνια και οι κήποι δίνουν στην πόλη αυτή 

μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η Κουένκα είναι επίσης γνωστή 

για τα φημισμένα χειροποίητα ψάθινα καπέλα «τοκίλα» ή 

«καπέλα Παναμά». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα 

διαπιστώσουμε γιατί η πόλη αυτή θεωρείται από τις πιο 

όμορφες της χώρας. Εντός της ημέρας θα επισκεφθούμε, 

επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο των Ίνκας, Τόδος λος 

Σάντος, που ανακαλύφθηκε μόλις το 1972, στη γειτονιά 

Πουμαπούνγκο, ανάμεσα σε σπίτια, δρόμους και μοντέρνα 

κτίρια. Κατόπιν αναχωρούμε οδικώς για το Γκουαγιακίλ, τη 

μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Εκουαδόρ, 

και το κύριο λιμάνι της χώρας. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του 

ποταμού Γκουάγιας, που εκβάλλει στον ομώνυμο κόλπο 

στον Ειρηνικό Ωκεανό. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

18η ημέρα: Γκουαγιακίλ – Πτήση επιστροφής  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την Ελλάδα.  

 

19η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΟΥ 
 

Για τους ταξιδιώτες που επιλέξουν τη συνέχεια του ταξιδιού 

τους με την επέκταση στο Βόρειο Περού, το πρόγραμμα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1η – 17η ημέρα: Όπως περιγράφεται παραπάνω 

 

18η ημέρα: Γκουαγιακίλ – Άγουας Βέρδες (Περού) – 

Μανκόρα 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για τα σύνορα του 

Εκουδόρ με το Περού και το συνοριακό πέρασμα Άγουας 

Βέρδες. Η διαδρομή μας μας οδηγεί στην παραθαλάσσια 

Μανκόρα, ένα από τα καλύτερα best secrets του Περού! Δεν 

ανταποκρίνεται στο κλασικό στερεότυπο των ορεινών 

τοπίων που έχει κανείς στο μυαλό του για το Περού, και αυτό 

είναι που κάνει την Μανκόρα ξεχωριστή. Το παραθαλάσσιο 

αυτό χωριό απολαμβάνει την αύρα του Ειρηνικού και 

υπόσχεται πραγματική χαλάρωση και αναζωογόνηση. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19η ημέρα: Μανκόρα – Τσικλάγιο 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε με προορισμό το 

Τσικλάγιο. Καθοδόν κάνουμε στάση στην Πιούρα, ιστορική 

πόλη του Περού, όπου το 1532 ο Φρανθίσκο Πιθάρρο ίδρυσε 

την τρίτη κατά σειρά ισπανική αποικία στην περιοχή, με το 

όνομα Σαν Μιγκέλ ντε Πιούρα. Θα έχουμε χρόνο για βόλτα 

στην πόλη πριν συνεχίσουμε για το Τσικλάγιο. Άφιξη, 

τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

20η ημέρα: Τσικλάγιο (ξενάγηση) 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 

χώρο Huaca Rajada, όπου βρίκσονται τα αρχαιολογικά 

ευρήματα από τον Άρχοντα του Σιπάν. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Τουκούμε. 

Επίσκεψη των πυραμίδων και του τοπικού μουσείου. Λίγο 

πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής θα επισκεφθούμε το 

περίφημο και εκπληκτικό, σύγχρονο μουσείο Tumbas Reales 

(Μουσείο Βασιλικών Τάφων), το οποίο στεγάζει ολόκληρη τη 

συλλογή των ευρημάτων από τον ασύλητο οικογενειακό 

τάφο ενός ηγεμόνα του πολιτισμού των Μοτσίκα, που οι 

αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το 1987 και τον ονόμασαν ο 

"Άρχοντας του Σιπάν". Μετά την επίσκεψή μας στο μουσείο, 

επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Τσικλάγιο. 

Διανυκτέρευση.  

 

21η ημέρα: Τσικλάγιο – Κούντουρ Βάσι – Καχαμάρκα  

Αφού πάρουμε πρωινό αναχωρούμε από το Τσικλάγιο, με 

προορισμό μας την Καχαμάρκα. Καθοδόν είναι απαραίτητη 

η στάση στον αρχαιολογικό χώρο του Κούντουρ Βάσι, «το 

Σπίτι του Κόνδορα» όπως σημαίνει το όνομά του. Ο χώρος 

ανακαλύφθηκε το 1945 και αρκετά χρόνια αργότερα η 

σκαπάνη έφερε στο φως τέσσερις ασύλητους 

προκολομβιανούς τάφους με πολύτιμα κτερίσματα, όπως 

χρυσά στέμματα, κοσμήματα και μονόλιθους με περίτεχνα 

σκαλίσματα. Μετά την επίσκεψή μας, συνεχίζουμε για την 

Καχαμάρκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

22η ημέρα: Καχαμάρκα – Κουμπεμάγιο – Λουτρά των Ίνκα – 

Καχαμάρκα 

Πολλές από τις πληροφορίες για την ιστορία των πολιτισμών 

του παρελθόντος, τις αντλούμε από ό,τι είναι γραμμένο στην 

πέτρα. Κυριολεκτικά, μάλιστα, καθώς οι βραχογραφίες που 

έχουν βρεθεί σε πάρα πολλές ιστορικές τοποθεσίες, έχουν 

αποκαλύψει μυστικά αιώνων. Αυτό συμβαίνει και στο 

Κουμπαμάγιο, τον αρχαιολογικό χώρο της Καχαμάρκα που 

θα επισκεφθούμε σήμερα, μία βραχώδη έκταση όπου 

εντοπίστηκαν πετρογλυφικά που χρονολογούνται έως και το 

1500 π.Χ. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα των όσων υπάρχουν 

εδώ είναι το πέτρινο κανάλι μήκους 9 χλμ. που είχε 

χρησιμοποιηθεί για την υδροδότηση της περιοχής. Λίγο πιο 

μακριά από το Κουμπαμάγιο βρίσκονται τα Λουτρά των 

Ίνκα, γεωθερμική περιοχή με λουτρά, που η Ιστορία θέλει να 

είναι η αγαπημένη «εξοχή» του Αταουάλπα, του τελευταίου 

αυτοκράτορα των Ίνκα. Εδώ λέγεται πως ξεκουραζόταν, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αμέριμνος για την απειλή που λεγόταν Φρανθίσκο Πιθάρρο 

και ερχόταν για να καταστρέψει δια παντός την 

αυτοκρατορία και τον πολιτισμό των Ίνκας… Η ημέρα μας 

ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας στην Καχαμάρκα. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

23η ημέρα: Καχαμάρκα – Τρουχίγιο 

Πρωινή οδική αναχώρηση για το Τρουχίγιο, την τρίτη 

μεγαλύτερη πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα του Περού. Η 

«πόλη της αιώνιας Άνοιξης» που ονομάζεται έτσι λόγω της 

αδιάλειπτης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ηλιοφάνειας. 

Ιδρύθηκε το 1534 από τον Diego de Almagro. Κατά τη 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο Ελ 

Μπρούχο, όπου στη γύρω περιοχή εδρεύει το κοιμητήριο των 

προκολομβιανών πολιτισμών και πολλά άλλα ευρήματα των 

πολιτισμών που έδρασαν τότε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας στο Τρουχίγιο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

24η ημέρα: Τρουχίγιο (ξενάγηση) – Λίμα 

Απολαμβάνουμε την πόλη του Τρουχίγιο με την 

εμπεριστατωμένη ξενάγησή μας, η οποία περιλαμβάνει 

επίσης τις Πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης, του 

πολιτισμού των Μοτσίκα, την πρωτεύουσα των Τσιμού, το 

Τσαν Τσαν, με το σύμπλεγμα από 9 συγκροτήματα 

διαμερισμάτων περιβαλλόμενα από τείχη που φτάνουν σε 

ύψος τα 7 μ. και μήκος τα 700 μ. Τα ευρήματα που 

ανακαλύφθηκαν σε πολυάριθμους και πλούσιους τάφους 

μαρτυρούν ότι η τεχνική και το καλλιτεχνικό αίσθημα των 

Τσιμού αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην επεξεργασία των 

μετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) με τα οποία έφτιαχναν 

ολόκληρες πανοπλίες, θώρακες, περιδέραια, ασυνήθιστα 

κυλινδρικά αγγεία με σχήμα ανθρώπινου προσώπου, 

τελετουργικά μαχαίρια (τούμι) και οικιακά σκεύη. Θα δούμε 

επίσης το χωριουδάκι Ουαντσάκο, πριν μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο για την πτήση μας για τη Λίμα. Άφιξη στην 

περουβιανή πρωτεύουσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 

δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

25η ημέρα: Λίμα – Πτήση επιστροφής 

Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας στους 

προκολομβιανούς πολιτισμούς, επισκεπτόμαστε τις ιερές 

πυραμίδες της Λίμα, την Ουάκα Ουαγιαμάρκα και την Ουάκα 

Πουκγιάνα. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 

από όπου θα πετάξουμε, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την 

Ελλάδα.   

 

26η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα   

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

       ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020: 19.11        19 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 10.03, 25.04, 14.06, 26.07, 30.09                                             

€ 3.990 
€ 4.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση. 

€ 5.230 

με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 950 € 

           ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020: 19.11       26 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 10.03, 25.04, 14.06, 26.07, 30.09    

€ 5.590 
€ 5.770 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση. 

€ 6.830 

με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.250 € 

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 η 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 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις τιμές των 

εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην 

περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς 

πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον 

ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4* και 4* sup. Στη Βίγια ντε Λέιβα, το Σαν 

Αγκουστίν και το Τιερραδέντρο (Κολομβία), περιοχές 

όπου η τουριστική υποδομή είναι χαμηλή, διαμονή σε 

ξενοδοχείο 3*. 

 Ημιδιατροφή. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Επίσκεψη στην υπόσκαφη «εκκλησία από αλάτι» στη 

Ζιπακίρα. 

 Ξενάγηση στη Βίγια ντε Λέιβα. 

 Εκδρομή στους ζωγραφιστούς τάφους του 

Τιερραδέντρο.  

 Επίσκεψη, ξενάγηση και διαμονή στο Ποπαγιάν, και 

επίσκεψη σε τοπική παραδοσιακή αγορά. 

 Ξενάγηση στο Κίτο και επίσκεψη στο Σημείο Μηδέν. 

 Ξενάγηση στο Οτάβαλο και την αγορά του. 

 Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι, με το ομώνυμο 

ηφαίστειο. 

 Διαδρομή με το Τρένο του Διαβόλου. 

 Ξενάγηση στη γραφική Κουένκα. 

 Στην επέκταση στο Βόρειο Περού: ξενάγηση στο 

Τσικλάγιο και τον αρχαιολογικό χώρο Ουάκα Ραχάδα. 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Κούντουρ Βάσι. 

 Επίσκεψη στα Λουτρά των Ίνκας και τον αρχαιολογικό 

χώρο του Κουμπαμάγιο. 

 Ξενάγηση στο Τρουχίγιο και τον Ελ Μπρούχο. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

 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, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει) εκτός από Φόροι (αεροδρομίων και μη) που 

πληρώνονται τοπικά: περίπου 30 €. 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

 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: 

990€. 

 Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται τοπικά: 

περίπου 30 €. 
 

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. 
 



 

 
 

 
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 €1.000 κατ’ άτομο.  

 

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/


 

 
 

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 Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

Το 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 με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις 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, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος 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! 

 

 


