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Κόστα Ρίκα 
Απο άκρη σε άκρη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία χώρα ευλογημένη, με πλούσια 

βλάστηση, νερά και υπέροχα τοπία- 

θαύματα της φύσης. Πόλεις 

αποικιακές με ιδιαίτερο χαρακτήρα και 

χρώμα, λαός φιλόξενος, ζεστός, 

όμορφος.  

Ένας κόσμος μαγευτικός, που θα σας 

γοητεύσει με τη δραματική ομορφιά 

του, τα φλογερά τραγούδια του, τις 

μουσικές του, με τις καυτερές γεύσεις 

του. Ένα από τα τελευταία 

εναπομείναντα παρθένα σημεία στον 

πλανήτη.  

Το όνομα της Κοστα Ρίκα στα Ισπανικά 

σημαίνει “Πλούσια Ακτή”, κάτι που η 

ίδια η χώρα επιβεβαιώνει με τις 

αποικιακές πόλεις με τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και χρώμα, το ζεστό και 

φιλόξενο λαό. «Αγνή ζωή» είναι οι 

λέξεις που θα ακούσετε πολλές φορές 

από τους Κοσταρικανούς κατά τη 

διαμονή σας στη χώρα, αφού αποτελεί 

για αυτούς εκτός από ευχή και στάση 

ζωής.  Η Κόστα Ρίκα είναι μία από τις 

πιο ανεπτυγμένες χώρες τις Κενρικής 

Αμερικής και , όσο και αν σας 

ακούγεται περίεργο, δεν διαθέτει 

στρατό. Είναι μια ήρεμη και ειρηνική 

χώρα, που δίνει μεγάλη βάση στην 

εκπαίδευση των πολιτών. Αποτελεί 

επίσης μια από τις φιλελληνικές χώρες 

παγκοσμίως.  

Οι πολίτες της γνωρίζουν πάρα πολλά 

για την Αρχαία Ελλάδα, την ελληνική 

μυθολογία και τη σύγχρονη ελληνική 

ιστορία. Ο Χοεσέ Ραφαέλ ντε Καλέγκος 

ι Αλβαδάρο, πρόεδρος της χώρας 

το1834, απέδειξε έμπρακτα την 

αδυναμία του στην Ελλάδα με το να 

“βαφτίσει” τρεις πόλεις με ελληνικά 

ονόματα: Grecia, Atenas, Esparza. 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα πληρέστατο πρόγραμμα στην Κόστα Ρίκα, την 

πιο κοσμοπολίτικη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, 

αλλά και τη χώρα με την πιο απίθανη βλάστηση και 

τις πυκνές τροπικές ζούγκλες. 

Ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο, που προέκυψε 

από επιτόπια έρευνα. 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

➢ Εξερεύνηση της Κόστα Ρίκα από άκρη σε άκρη - 

από τις ζούγκλες της Καραϊβικής στις ζούγκλες του 

Ειρηνικού. 

➢ Διαμονή στο θέρετρο Μανουέλ Αντόνιο στον 

Ειρηνικό, με τις εξωτικές παραλίες με τη λευκή άμμο 

και τα σμαραγδένια νερά. Επίσκεψη στο ομώνυμο 

Εθνικό Πάρκο. 

➢ Εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο του Ηφαιστείου 

Ποάς. 

➢ Επίσκεψη και διαμονή στο συννεφόδασος του 

Μόντε Βέρντε 

➢ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα και πλήρη 

διατροφή στη ζούγκλα Τορτουγκέρο 

➢ Διαμονή και εξορμήσεις σε ένα από τα πιο 

όμορφα μέρη του πλανήτη, αυτό της ζούγκλας και 

του ποταμού Τορτουγκέρο. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός.  

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο 

στα Ελληνικά Versus Travel. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ζήστε ανεπανάληπτες στιγμές σε ένα ταξίδι που έχει δημιουργηθεί με βάση το μεράκι και την 

πολύχρονη εμπειρία του. Φτιάξαμε ένα ταξίδι πουπεριλαμβάνει τις πιο χαρακτηριστικές ομορφιές της 

χώρας και επιπλέον τα δύο εντυπωσιακά  εθνικά της πάρκα - αποθέωση της φύσης: το 

Τορτουγκέρο στην Καραϊβική και το Μανουέλ Αντόνιο στον Ειρηνικό. Επισκεφτήκαμε τον επίγειο 

αυτό παράδεισο, τον ξεχωρίσαμε και τον προτείνουμε στους ταξιδιώτες του Versus Travel, τους 

ταξιδιώτες που αναζητούν πάντα το ξεχωριστό, το διαφορετικό. Ένα διαφορετικό επίσης τοπίο θα 

δούμε και στο πάρκο Μόντε Βέρντε. Πλήρες σε εικόνες ταξίδι, ηφαίστεια, εξορμήσεις στη Ζούγκλα 

στο Τορτουγκέρο, στο Μανουέλ Αντόνιο και στο Μόντε Βέρντε, μικρά ξεχασμένα χωριουδάκια στην 

Καραϊβική, φυτείες καφέ, κακάο μπανάνας, όμορφα παραθαλάσσια θέρετρα, δραστηριότητες σε 

τροπικά δάση, μια ενδιαφέρουσα και ήσυχη πρωτεύουσα. Πάνω από όλα, αυτό το ταξίδι έχει σε 

υπερθετικό βαθμό παρθένα φύση, που σπάνια θα βρούμε αλλού στον κόσμο.   

 

 

▪ Περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. 

▪ Εξερευνήστε το μαγευτικό περιβάλλον της ζούγκλας του ποταμού Τορτουγκέρο. 

▪ Περπατήστε στο γραφικό δρομάκι του χωριού Τορτουγκέρο. 

▪ Αναζητήστε σπάνια είδη πτηνών και ζώων, αλλά και υπέροχες διαδρομές μέσα στο Εθνικό 

Πάρκο του Μανουέλ Αντόνιο. 

▪ Χαλαρώστε στις εξωτικές παραλίες με τα σμαραγδένια νερά και τη λευκή άμμο του 

Μανουέλ Αντόνιο. 

▪ Τολμήστε τις εναλλακτικές δραστηριότητες στο πάρκο Μόντε Βέρντε 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα ταξίδι στην πανέμορφη χώρα της Κεντρικής  Αμερικής, την Κόστα Ρίκα, 

που θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ. Στο Εθνικό Πάρκο 

Τορτουγκέρο θα εξερευνήσουμε τον κόσμο της ζούγκλας ενώ στο Μανουέλ 

Αντόνιο και το Εθνικό του Πάρκο και θα απολαύσουμε τις μαγευτικές παραλίες 

και τα σμαραγδένια νερά πλάι στο τροπικό δάσος της Κόστα Ρίκα. Τέλος στο 

πάρκο Μόντε Βέρντε θα θαυμάσουμε τη βιοποικιλότητα του τόπου και θα 

περπατήσουμε στα μονοπάτια της ζούγκλας. 

 



 

 
 

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 

ΖΟΥΓΚΛΑ - ΖΟΥΓΚΛΑ - ΖΟΥΓΚΛΑ 

Μία χώρα ευλογημένη, με πλούσια βλάστηση και θαυμάσια τοπία. Πόλεις αποικιακές, με ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και χρώμα, λαός φιλόξενος. Ένας κόσμος μαγευτικός, που θα σας τραβήξει με την 

εκπληκτική ομορφιά του, τα φλογερά τραγούδια του, τις μουσικές του και τις καυτερές του γεύσεις.  

Η κύρια ατραξιόν της χώρας αυτής είναι η φύση της, η ζούγκλα και τα Εθνικά της πάρκα. Λόγω της 

οργιώδους βλάστησης, η Κόστα Ρίκα είναι πλήρως οργανωμένη σε όλες τις δραστηριότητες που 

μπορεί να κάνει κάποιος στη ζούγκλα. Είναι δύσκολο να βρείτε αλλού τόσες δραστηριότητες στη 

φύση, αλλά κυρίως με τόση ασφάλεια και σχολαστικότητα εκ μέρους των υπευθύνων.  

Αυτό που θα σας εντυπωσιάσει είναι το γνωστό ζιπ λάιν, δηλαδή το σύρσιμο σε τροχαλία και 

συρματόσχοινο πάνω από την πυκνή ζούγκλα και τα πανύψηλα δέντρα της. Όχι, μη σας φοβίζει, δεν 

απαιτεί καμία ιδιαίτερη φυσική κατάσταση και δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Για τους λιγότερους 

τολμηρούς πάντως, υπάρχουν ειδικοί που σας κρατούν και κάνετε μαζί, αγκαλιά, τη δραστηριότητα 

αυτή. Είναι μια εμπειρία για όλους και σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη.  

Μια άλλη εμπειρία είναι το πέρασμα της ζούγκλα με τελεφερίκ ή το πέρασμα της ζούγκλας 

περπατώντας σε τεράστιες σιδερένιες γέφυρες πάνω από τα δάση και βέβαια περπατώντας μέσα σε 

αυτά.  

Η Κόστα Ρίκα είναι ένας ύμνος στη φύση και σας περιμένει να την ανακαλύψετε.  

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από όλα τα σημεία που περιγράφουμε στη 

συνέχεια. Αλλού οι διαδρομές είναι μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες, αλλά από παντού το ίδιο 

εντυπωσιακές.  

 

  



 

 
 

 

  

Εθνικό Πάρκο Tortuguero  
 

Η ζώνη που προστατεύει το Εθνικό Πάρκο Tortuguero -το όνομα του οποίου σημαίνει 

«καταφύγιο χελωνών»- ήταν ένα αρχιπέλαγος ηφαιστειακών νησιών, μέχρι που ιζήματα από 

την ενδοχώρα συγκεντρώθηκαν με την πάροδο των αιώνων και διαμόρφωσαν ένα 

σύμπλεγμα ελωδών νησιών. Οι εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώσεις και το πλούσιο περιβάλλον, 

όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, τα κανάλια, τις 

λιμνοθάλασσες και τους υγρότοπους του Πάρκου Tortuguero έναν τόπο εξαιρετικής 

βιοποικιλότητας. Το εθνικό πάρκο, που ιδρύθηκε το 1970, προστατεύει περισσότερα από 350 

είδη πουλιών και θηλαστικών, περιλαμβάνοντας πράσινους παπαγάλους μακάο, τζάγκουαρ, 

αλιγάτορες, διάφορα είδη πιθήκων και πολλές θαλάσσιες χελώνες. 

Πρόκειται για ένα μαγευτικό περιβάλλον που δημιουργούν η πυκνή τροπική βλάστηση, ο 

ήρεμος ποταμός και οι ήχοι της ζούγκλας. Ανάμεσα στον ποταμό Tortuguero και στην 

Καραϊβική βρίσκεται ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται επίσης Tortuguero. Μέσα σε 5 λεπτά 

μπορεί κανείς να περπατήσει από τη μια πλευρά του χωριού στην άλλη από ένα μονοπάτι. 

Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Αλλά υπάρχουν κανό, ορισμένα με κινητήρα και άλλα μόνο με 

κουπιά. Στο χωριουδάκι μπορούμε να μεταβούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο μας και να 

περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι του ή να δειπνήσουμε σε τυπική ταβέρνα με 

αντιπροσωπευτικές γεύσεις Καραϊβικής. Το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε άλλες εποχές, 

αφού το σημείο αυτό είναι εντελώς απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει 

διατηρήσει το έντονο χρώμα της αφροκαραϊβικής κουλτούρας. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις της 

γνήσιας ταυτότητας της Κεντρικής Αμερικής, το μέρος αυτό είναι το ιδανικό. Θα 

περιηγηθούμε στο Εθνικό Πάρκο του Tortuguero με πλοιάριο για αναζήτηση αλιγατόρων, 

πιθήκων πουλιών και άλλων ζώων, αλλά κυρίως για να απολαύσουμε την παραδεισένια 

αίσθηση μιας μοναδικής ζούγκλας, που είναι από τις ομορφότερες που έχουμε δει στα 

ταξίδια μας στον κόσμο. 

 



 

 
 

Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 

Ανάμεσα στα δεκάδες εθνικά πάρκα της Κόστα Ρίκα, το Μανουέλ Αντόνιο είναι ένα από τα 

κοσμήματα της χώρας στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού- ένας ειδυλλιακός συνδυασμός 

οργιαστικού δάσους, ακτών με κάτασπρη άμμο και πλούσιων κοραλλιογενών υφάλων.  

Είναι ένα από τα μικρότερα πάρκα της Κόστα Ρίκα και ένα από τα λίγα εναπομείναντα 

καταφύγια, όπου ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον οι σπάνιοι πίθηκοι με την κόκκινη πλάτη.  

Πολύ λίγα πάρκα μπορούν να «καυχηθούν» ότι βρίσκονταισε παράκτια τοποθεσία, όμως στο 

πάρκο αυτό υπάρχει ηδυνατότητα καταδύσεων, σερφ και άφθονου ψαρέματος.  

Και αν κανείς ζεσταθεί ύστερα από μια επίσκεψη στο τροπικό δάσος, τίποτα δεν είναι 

καλύτερο από το να βουτήξει στην αναζωογονητική θάλασσα με τα σμαραγδένια νερά. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Σαν 

Χοσέ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Σαν Χοσέ, 

πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Άφιξη στην πόλη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Σαν Χοσέ- Alajuela- Ηφαίστειο Ποάς- 

Σαν Χοσέ. 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε  για το Εθνικό 

Πάρκο του Ηφαιστείου Ποάς, έξω από το Σαν 

Χοσέ. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην 

δεύτερη μεγαλύτερη  πόλη της Κόστα Ρίκα την  

Alajuela, γνωστή και σαν «η πόλη του 

ροδάκινου» εξαιτίας του κεντρικού της δρόμου 

που είναι φυτεμένος από την μια και την άλλη 

μεριά του με ροδακινιές. Θα θαυμάσουμε το 

μνημείο του Juan Santa Maria, του τοπικού 

ήρωα της πόλης, που κατά τη στρατιωτική του 

θητεία, εθελοντικά έβαλε φωτιά στο φρούριο της 

Ρίβα στη Νικαράγουα, κατά τη διάρκεια της 

μάχης της Ρίβας το 1855. Θα επισκεφθούμε το 

Mango Park και το μνημειό αγροτουρισμου. Θα 

συνεχίζουμε για την περιοχή όπου βρίσκεται το 

ηφαίστειο Ποάς. Στη διαδρομή θα 

παρατηρήσουμε μια αξιοσημείωτη αλλαγή στη 

θερμοκρασία και τη βλάστηση, που μας 

προετοιμάζει για την απόλαυση του πλούσιου 

νεφελώδους δάσους του ηφαίστειου Poaw.  Το 

ηφαίστειο Ποάς είναι «στρωματοηφαίστειο», ένα 

κωνικού σχήματος ηφαίστειο δηλαδή, που 

σχηματίστηκε από πολλαπλά στρώματα λάβας 

και τέφρας, που χαρακτηρίζεται από έναν 

κρατήρα κορυφής και περιοδικά διαστήματα 

εκρήξεων. Η εικόνα της λίμνης στον κρατήρα του 

είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της 

Κόστα Ρίκα.  Στο ηφαίστειο θα έχουμε χρόνο να 

απολαύσουμε τον εντυπωσιακό κρατήρα και να 

περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι προς την 

όμορφη λιμνοθάλασσα Botos. Μετά την 

επίσκεψή μας επιστρέφουμε στο Σαν Χοσέ. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Σαν Χοσέ – Ζούγκλα Τορτουγκέρο 

(βαρκάδα) 

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο 

Τορτουγκέρο μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής 

που περνά από φυτείες μπανάνας και ξεχασμένα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χωριουδάκια. Φτάνοντας στην προβλήτα θα 

συνεχίσουμε για δύο ώρες εν πλω, περνώντας 

μέσα από τα κατάφυτα κανάλια της ζούγκλας 

μέχρι να φτάσουμε στο lodge που βρίσκεται στην 

«καρδιά» της. Στη διάρκεια της διαδρομής ο 

ξεναγός μας θα μας εξηγεί το πώς δημιουργήθηκε 

όλο αυτό το σκηνικό στο οποίο συμμετέχουμε 

σήμερα. Το όνομα του πάρκου σημαίνει 

«καταφύγιο χελωνών» και ιδρύθηκε για την 

προστασία της πράσινης χελώνας της 

Καραϊβικής. Ανάμεσα στον ποταμό Τορτουγκέρο 

και στην Καραϊβική βρίσκεται ένα πολύ μικρό 

χωριό που λέγεται επίσης Τορτουγκέρο. Μέσα σε 5 

λεπτά μπορεί κανείς να περπατήσει από τη μια 

πλευρά του χωριού στην άλλη από ένα μονοπάτι. 

Αυτοκίνητα δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και η 

μεταφορά γίνεται με κανό – ορισμένα διαθέτουν 

κινητήρα, αλλά τα περισσότερα είναι με κουπιά.

  

Στο χωριουδάκι θα έχουμε δύο εναλλακτικές: ή θα 

μεταβούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο μας και 

θα περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι του ή 

μπορούμε να δειπνήσουμε σε ρεστοράν της 

περιοχής, αντιπροσωπευτικό της κουζίνας της 

Καραϊβικής.  

Ό,τι και να επιλέξουμε αυτό που έχει σημασία είναι 

πως το όλο τοπίο θα μας μεταφέρει σε άλλες 

εποχές, μια και το σημείο αυτό είναι εντελώς 

απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και έχει 

διατηρήσει το έντονο χρώμα της αφροκαραϊβικής 

κουλτούρας. Τα παιδιά τρέχουν αμέριμνα στους 

χωματένιους δρόμους του, οι άνδρες 

περιποιούνται τα πολύχρωμα βαρκάκια τους και οι 

γυναίκες καθισμένες έξω από τα μισογκρεμισμένα 

σπίτια τους, αλλά όμορφα στολισμένα με χρώμα, 

χαζεύουν τους περαστικούς.  

Ιδιαίτερα για τους λάτρεις της γνήσιας ταυτότητας 

της Κεντρικής Αμερικής το μέρος αυτό είναι το 

ιδανικό. Η διαμονή μας γίνεται σε lodge μέσα στη 

ζούγκλα, παρέχοντάς μας βασικές ανέσεις. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο (βαρκάδα στα 

κανάλια) 

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην 

εξερεύνηση του Εθνικού Πάρκου του Τορτουγκέρο. 

Πρόκειται για ένα σύστημα φυσικών και τεχνητών 

καναλιών αλλά και πλεύσιμων λιμνών, το 

μεγαλύτερο μέρος του οποίου εκτείνεται στα 

πεδινά, με ορεινές κορυφές ηφαιστειακής 

προέλευσης να οριοθετούν το δυτικό τμήμα του. 
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Με πλοιάριο θα αναζητήσουμε τους «κατοίκους» 

αυτής της καταπράσινης περιοχής: 309 είδη 

τροπικών πουλιών, φλώροι, γεράκια, αλκυόνες 

και ερωδιοί, παπαγάλοι μακάο, πίθηκοι, 

βραδύποδες, αλιγάτορες, πίθηκοι και άλλα ζώα. 

Οι οδηγοί μας θα σταματούν την πορεία μας 

μέσα στη ζούγκλα κάθε φορά που θα 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιος ζωντανός 

οργανισμός που αξίζει την παρατήρησή μας. Η 

πλεύση αυτή γίνεται σε απόλυτη ησυχία, έχοντας 

σαν υπόκρουση τους ήχους της ζούγκλας και τα 

κρωξίματα των πουλιών ή τα ουρλιαχτά των 

πιθήκων που βουτούν με μανία στον αέρα κατά 

τη μεταφορά τους από το ένα δέντρο στο άλλο, 

και παρατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερα 

από τα ζωτικά είδη των καναλιών. Πρόκειται για 

ένα από τα ομορφότερα τροπικά δάση που 

έχουμε δει ποτέ στα ταξίδια μας στον κόσμο.  

Επιστρέφοντας στο lodge μας θα χαλαρώσουμε 

περπατώντας στη φύση και ψάχνοντας στα 

μεγάλα φύλα των φυτών τα μικροσκοπικά 

πράσινα βατραχάκια με τα κόκκινα μάτια, σήμα 

κατατεθέν της φύσης της Κόστα Ρίκα. Μπορεί στις 

φωτογραφήσεις να φαίνονται μεγαλόσωμα, αλλά 

έχουν το μέγεθος του νυχιού μας. Όποιος τα 

ανακαλύψει, το επικοινωνεί και με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας. Όσο για το βραδινό μας στο 

lodge, καλό είναι να μην έχουμε πολλές 

προσδοκίες. Το αντιστάθμισμά μας σε αυτό θα 

είναι οι πολλές ιστορίες που θα έχουμε να 

διηγηθούμε από τη σημερινή ημέρα.  

 

5η ημέρα: Ζούγκλα Τορτουγκέρο – Εθνικό 

Ηφαιστειακό Πάρκο Αρενάλ (πεζοπορι ́α στο 

ηφαι ́στειο) 

Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό μας το 

ηφαίστειο Αρενάλ. Πρόκειται για ένα από τα πιο 

ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, μια ισχυρή 

απόδειξη πως κάτω από τον εξωτερικό της φλοιό, 

η Γη δεν κοιμάται καθόλου… Μικρές εκρήξεις που 

συνοδεύονται από καπνούς και στάχτη είναι πολύ 

συχνό φαινόμενο, ενώ το θέαμα της ροής της 

φωτεινής κόκκινης λάβας τη νύχτα είναι σίγουρα 

μοναδικό. Βεβαιωθει ́τε λοιπόν ότι έχετε μαζί σας 

φωτογραφικές μηχανές και κάμερες για να 

αποτυπώσετε τη μοναδικότητα του εξαιρετικού 

τοπίου. Η περιοχή καταστράφηκε το 1968 και 

τώρα βρίσκεται στη διαδικασία της αναγέννησης. 

Το ηφαίστειο Αρενάλ ανέρχεται σε περίπου 1.633 

μέτρα αν και το ακριβές ύψος κορυφής αλλάζει 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
συχνά λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. 

Απολαύστε την πιο εξαιρετική θέα του σε μια ήπια 

πεζοπορία κατά μήκος της βάσης του ηφαιστείου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Πάρκο Αρενάλ – Πάρκο Μοντεβέρντε 

Μετά το πρωινό μας θα απολαύσουμε τις 

ομορφιές του πάρκου Αρενάλ με έναν 

διαφορετικό τρόπο, κάνοντας βαρκάδα στον 

ποταμό και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 

Πάρκο Μοντεβέρντε που θα σας καταπλήξει με 

την ομορφιά, τη γεναιοδωρία και τη 

βιοποικιλότητά του. Οι δασώδεις εκτάσεις δίνουν 

τη θέση τους σε τροπικά δάση όπου ψηλά δέντρα 

γεμάτα ορχιδέες, φτέρες, αμπέλια και βρύα 

ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό και χαρίζουν στον 

επισκέπτη μοναδικές εικόνες για να αποθανατίσει 

με τη φωτογραφική του κάμερα. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Πάρκο Μοντεβέρντε 

Το νεφόδασος του Μοντεβέρντε ιδρύθηκε το 1972 

και αρχικά κάλυψε 810 στρέμματα δασικής γής. 

Σήμερα αυτή η έκταση έχει αμβλυνθεί και η ζώνη 

προστασίας του πάρκου εκτείνετε περισσότερο 

από 35.000 στρέμματα. Η πανίδα του είνα σπάνια. 

Υπάρχουν πάνω από 100 είδη θηλαστικών, 400 

είδη πουλιών και 1200 είδη αμφίβιων ερπετών που 

βρίσκουν φιλοξενία στα όρια του δάσους. Ο 

βιότοπος αυτός φιλοξενεί επίσης και τα έξι είδη 

αιλουροειδών, ιαγουάρους, οσελότους, πούμα, 

λεοπαρδάλεις, αγριόγατες, ιαγουαρόντι (μικρό 

αιλουροειδές)καθώς και απειλούμενα είδη προς 

εξαφάνιση όπως το three-wattled bellbird (είδος 

πουλιού που ζεί στην Κεντρική Αμερική) και το 

πουλί Κετζάλ. Σε αυτό το παραμυθένιο μέρος θα 

κάνουμε παρπάτημα στα πολλά μονοπάτια που 

προσφέρονται στον επισκέπτη. Υπάρχουν πάρα 

πολλές δραστηριότητες για να γεμίσετε τον 

ελεύθερο χρόνο σας όπως η επίσκεψη στον κήπο 

με τις πεταλούδες ή στο μουσείο με τις ορχιδέες, 

ιππασία με άλογα, παρατήρηση πουλιών, εναέρια 

περιήγηση στο πάρκο με το sky tram,  

σκαρφάλωμα στα δέντα κ.α. Οι λάτρεις των πιο 

έντονων εναλλακτικών δραστηριοτήτων μπορούν 

να κάνουν το διάσημο zip line. Διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: Πάρκο Μοντεβέρντε- Σαν Χοσέ 

Μετά το πρωινό μας θα επιστρέψουμε στο Σαν 

Χοσέ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η ημέρα: Σαν Χοσε – Μανουελ Αντόνιο (εξωτικές 

παραλίες)- Σαν Χοσέ 

Ξεκινάμε οδικώς για το Μανουέλ Αντόνιο, στις 

ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Μαγευτικές 

παραλίες με σμαραγδένια νερά και λευκή άμμο, 

πυκνό τροπικό δάσος που φτάνει έως τις 

ακτέςσυνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό. Το 

Μανουέλ Αντόνιο ανακαλύφθηκε το 1519 από 

τον Ισπανό εξερευνητή Πόνσε ντε Λεόν (Ponce 

de Leon), ο οποίος κατέπλευσε στις ακτές της 

Κόστα Ρίκα αναζητώντας το ελιξίριο της 

νεότητας. Και ήταν τόσο σαγηνευτικό το τοπίο, 

που τον έκανε να εγκαταλείψει τον αρχικό του 

σκοπό και να ασχοληθεί με την εξερεύνηση 

αυτού του επίγειου παραδείσου! Θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε σπάνια είδη πτηνών 

και ζώων, αλλά και υπέροχων διαδρομών μέσα 

σε πραγματική ζούγκλα! Ετοιμάστε το 

εξερευνητικό σας ένστικτο γι’ αυτήν τη μοναδική 

εμπειρία. Επιστροφή. Διανυκτέρευση. 

10η ημέρα: Σαν Χοσε (ξενάγηση) – Αθήνα 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγησή μας για 

να δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως 

το Εθνικό Θέατρο (1897), στο οποίο θα 

ξεναγηθούμε και στον εσωτερικό του χώρο, το 

Εθνικό Μουσείο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το 

εντυπωσιακό Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και τον 

φυσικό «πνεύμονα» της πρωτεύουσας, το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Λα Σαμπάνα, την 

Πανεπιστημιούπολη κ.ά. Επίσης θα επισκεφθούμε 

το Μουσείο Χρυσού, στις αίθουσες του οποίου 

και θα ξεναγηθούμε, ενώ θα ξεναγηθούμε και 

στο σπίτι του Όσκαρ Άριας Σάντσες, του 

προέδρου της Κόστα Ρίκα, ο οποίος τιμήθηκε με 

Νόμπελ Ειρήνης ως επιβράβευση για τις 

προσπάθειές του προκειμένου να τερματιστούν 

οι εμφύλιες συρράξεις στα κράτη της Κεντρικής 

Αμερικής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 

αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής μας για την Αθήνα. 

 

11η ημέρα: Άφιξη στην 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 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο VersusTravel 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** 

€ 1.950 € 2.130 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.050 
με τους φόρους 

Eπιβάρυνση μονόκλινου: + €620 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

 Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας 

στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά « StopOver Athens» 

**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 πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην Αθήνα και  

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό. 

➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο Holiday Inn 5* (τοπικής 

κατηγοριοποίησης) στο Σαν Χοσέ 

➢ Ξενοδοχεία 4* Sup στο Μανουέλ Αντόνιο 

➢ Διαμονή σε λοντζ μέσα στη ζούγκλα (απλό με βασικές 

ανέσεις) 

➢ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα και πλήρης 

διατροφή στη ζούγκλα Τορτουγκέρο 

➢ Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα 

αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός (ο οποίος μπορεί να σας 

συνοδεύει από την Ελλάδα ή να τον συναντήσετε στην Κίνα, 

ανάλογα με την αναχώρηση). 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά 

VersusTravel. 

 

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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ 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: € 850 

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 VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από 

τοτμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με 

τα αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας 

και στο site μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή 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-mailκ.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 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

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 

VersusTravel 

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 VersusTravel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το VersusTravel 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.  

• VersusClub, 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 VersusClub, 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 VersusClub 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 loungebar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 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 VersusTravel 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. 



 

 
 

• Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στα κεντρικά μας γραφεία, Φιλελλήνων 7, 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 VersusLive 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 VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 

VersusTravel 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 VersusTravel 

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

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

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

• για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• 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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


