
  

 

 

 

 

 

Το μαγικό ταξίδι στην Κούβα του Versus (5*) 
που αποσπά διθυράμβους για 18 χρόνια από τους ταξιδιώτες 

Αβάνα, Βινιάλες, Βαραδέρο, Σιενφουέγκος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα 

Μόνο στο Versus 4 διαν/σεις στην ακριβή Αβάνα, σε 5* ξενοδοχείο, 

και όχι λιγότερες ή αποκλειστικά διαμονές σε μικρότερα 3* στην επαρχία για μείωση κόστους 

Μόνο στο Versus θα βρείτε το κορυφαίο ξενοδοχείο MELIACOHIBA στην Αβάνα 

Αναχωρήσεις 2021: 20.05, 14.06, 23.06, 06.07, 19.07, 26.07, 29.07, 02.08, 12.08, 23.08, 

10.09, 27.09, 25.10, 08.11, 23.11, 30.11     9, 13 ημέρες 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μαγικό ταξίδι στην 

Κούβα του Versus 

 

Η Κούβα, "Το Μαργαριτάρι της Καραϊβικής", 

δεν είναι ένα ακόμη νησί. Μια μοναδική 

γοητεία αναβλύζει από κάθε γωνιά της. Ο 

ερωτισμόςξεχειλίζει. Η ζωντάνια της 

εκφράζεται στην εξωτική μουσική και τους 

χορούς της. Η Κούβα δεν είναι μόνο 

Κομμουνισμός και Πούρα. Οι εικόνες είναι 

ποικίλες και αλλόκοτες: αποικιακή 

αρχιτεκτονική, αμερικάνικα αυτοκίνητα της 

δεκαετίας του '50, εκπληκτικές παραλίες, 

δάση με φοίνικες, κοραλλιογενή νησάκια και 

ο νοσταλγικός τρόπος ζωής που 

αναφέρεται στα έργα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ 

και του ΓκράχαμΓκρην.Εδώ έζησαν και ζουν 

άνθρωποι που έγιναν αιώνια σύμβολα, με 

εξέχοντες πρωταγωνιστές τον γοητευτικό 

επαναστάτη Τσε Γκεβάρα και τον Φιντέλ 

Κάστρο. Εδώ παραμένει υψωμένο το 

τελευταίο λάβαρο αντίστασης στις 

σαρωτικές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. 

Ένα εξωτικό νησί που παραμένει στο 

προσκήνιο της ιστορίας για σχεδόν μισό 

αιώνα και εμφανίζει μεγάλες αντιθέσεις και 

ιδιαιτερότητες. Η  Κούβα μπορεί μέσα από 

τον πλούτο και την ποικιλία της να 

ευχαριστήσει, να σαγηνεύσει και να 

προσφέρει τις εκπλήξεις της στον επισκέπτη. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Προσπαθώντας να αποτυπώσουμε τους 

λόγους για τους οποίους όταν ρωτάς 

κάποιον με ποιο γραφείο ταξίδεψες στην 

Κούβα σου απαντάει : “Μα φυσικά με 

το  Versus”, καταλήξαμε στους παρακάτω:  

   

➢ Μόνο στο Versus4 διαν/σεις στην 

ακριβή Αβάνα σε 5* ξενοδοχείο και όχι λιγότερες 

ή αποκλειστικά διαμονές σε μικρότερα 3* στην 

επαρχία για μείωση κόστους. Με το 

Versusπαίρνετε πάντα περισσότερα! 

 

➢ Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις και 

προαγορασμένες πτήσεις που θα βρείτε 

παρακάτω και όχι ακυρώσεις της τελευταίας 

στιγμής. 

 

➢ Στην Αβάνα χρησιμοποιούμε το 

πολυτελές MeliaCohiba 5*, το ξενοδοχείο με το 

καλύτερο σέρβις στην πόλη, που βρίσκεται 

πάνω στην πολυσύχναστη παραλιακή του 

κεντρικότατου Βεδάδο.Τώρα που πλέον η 

διαθεσιμότητα των 5* ξενοδοχείων στην Αβάνα 

σπανίζει. 

 

➢ Στο Βαραδέρο το ξενοδοχείο μας είναι 

το MeliaVaradero 5* AllInclusive, το οποίο θα 

σας χαρίσει αξέχαστες ημέρες στη διάσημη 

παραλία της Καραϊβικής, απολαμβάνοντας 

απεριόριστη κατανάλωση ποτών και γευμάτων. 

  

➢ Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 

επίσκεψη στο μουσείο HavanaClub για να 

δούμε πως παρασκευάζεται το ρούμι. (Η 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΥΤΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ 

50-70 €), επίσκεψη στο κέντρο εκτροφής 

κροκοδείλων στην Γκουάμα, βαρκάδα στην 

Λίμνη του Θησαυρού, και επίσκεψη σε 

εργοστάσιο παρασκευής πούρων στην Αβάνα. 

➢ Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός-

ξεναγός (και όχι τοπικός ελληνόφωνος), ο 

οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη χώρα και θα σας 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προτείνει λύσεις ώστε η διαμονή να σας μείνει 

αξέχαστη. Ο αρχηγός θα είναι μαζί σας σε όλη 

τη διάρκεια της παραμονής σας στην 

Κούβα. Θα σας μυήσει στην πραγματική της 

ζωή, θα σας μάθει την ιστορία της, θα σας 

διηγηθεί τους μύθους της, θα σας δείξει πώς 

διασκεδάζουν οι Κουβανοί και όχι οι τουρίστες 

στην Κούβα, θα σας βάλει στα σπίτια τους 

να αφουγκραστείτε τους ήχους και τους 

ψιθύρους των ανθρώπων, την ατμόσφαιρα του 

μεσοπολέμου, το ρούμι και τη μυρωδιά των 

πούρων. Παρατηρείστε ότι το ταξίδι του 

VersusTravel το συνοδεύει Έλληνας αρχηγός 

και όχι ελληνόφωνος τοπικός αντιπρόσωπος. 

 

➢ Βλέπετε και ζείτε περισσότερη και πιο 

γνήσια Κούβα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί 

ταξιδιώτες που γύρισαν από ένα τέτοιο ταξίδι 

λένε ότι η Κούβα δεν ήταν αυτό που 

φαντάζονταν. Σίγουρα δεν είδαν την 

πραγματική Κούβα. Το ταξίδι μας στην Κούβα 

δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόγραμμα. Εμείς 

διεισδύουμε στη ζωή και στη φιλοσοφία της 

χώρας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η Κούβα με το 

Versus θα σας μείνει αξέχαστη!!! 

  

➢ Η βόλτα με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα 

του '50 θα σας μεταφέρει στην εποχή της 

μαφίας, στην Κούβα του Lucky Luciano και του 

Φρανκ Σινάτρα, σε μια διαδρομή γεμάτη 

νοσταλγία στους δρόμους της ημιφωτισμένης 

ρομαντικής Αβάνας. 

  

➢ Επίσης το VersusTravel σας κερνάει  δείπνο 

με ζωντανή 

μουσική στοbarrestaurantBodeguitadelMedi

o, στηνΑβάνα. 

  

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός 

οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά VersusTravel. 

 

Με όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν 

μένουμε στα τετριμμένα, συμμετέχουμε στην 

Κουβανέζικη κουλτούρα και ζωή. 

 

Εικόνες από το ταξίδι μας 

στην Αβάνα 

Μια χώρα που ακροβατεί ανάμεσα στο 

παρελθόν και το παρόν και με το ένα 

μάτι κοιτάζει το μέλλον. Ένα μίγμα 

περασμένων εποχών, αποικιοκρατικής 

αρχιτεκτονικής. Θαυμάσιες αποικιακές 

εκκλησίες, παλάτια και μουσεία γνέφουν 

φιλικά από κάθε γωνιά προσκαλώντας 

τον καθένα να εξερευνήσει, να ψάξει και 

να ανακαλύψει καινούργιους 

θησαυρούς σε ήδη γνωστά μέρη. 

Ο ήλιος δύει σε σύννεφα που σχεδόν 

ακουμπούν στον ορίζοντα 

δημιουργώντας εκπληκτικούς 

ιριδισμούς. 

Ένα βασίλειο φτιαγμένο από 

λαβύρινθους μικρών δρόμων με 

ανοίγματα σε σκιερές πλατείες, γεμάτο 

μεγαλοπρέπεια κτίρια και ταπεινά 

σπιτάκια, σε ένα υπέροχο ανακάτεμα 

του ένδοξου παρελθόντος με το 

πολύχρωμο και φασαριόζικο παρόν. 

Αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 50 

κυκλοφορούν σαν κόπια από 

κινηματογραφική ταινία, κουβαλώντας 

πλήθος αναμνήσεων. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα από τα ταξίδια με τα οποία, από τα πρώτα βήματά του, ταυτίστηκε το όνομα του Versus 

είναι η Κούβα. Οι ταξιδιώτες αγκάλιασαν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα της ελληνικής 

αγοράς και από το πρώτο μας ταξίδι στην Κούβα το καλοκαίρι του 1999, συνεχώς 

προσθέτουμε παροχές, ενθουσιάζοντας τους χιλιάδες ταξιδιώτες μας στον προορισμό αυτό. 

Το μεγάλο ατού μας όμως δεν είναι το εξαιρετικό - και λόγω θέσης και λόγω ποιότητας - 

ξενοδοχείο MeliaCohiba (που φιλοξενεί τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών στην 

Κούβα), ούτε τα δεκάδες αξιοθέατα που περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμά μας: είναι οι 

απόλυτα ειδικευμένοι Έλληνες αρχηγοί μας (όχι τοπικοί ελληνόφωνες), που θα είναι διαρκώς 

μαζί σας κατά την παραμονή σας στο νησί και θα σας δείξουν βήμα-βήμα αυτά που δεν 

βλέπει ο τουρίστας στην Κούβα. Αυτά για τα οποία πάντα λέμε ότι η "Κούβα δίνει μαθήματα 

ζωής". Αυτοί θα σας δείξουν τη γνήσια Κούβα, την Κούβα των Κουβανών και όχι την 

τουριστική. Ταξιδεύετε, βλέπετε, με το Versus… 

 

 

▪ Κάντε βόλτα με παραδοσιακά αυτοκίνητα του ΄50 στην καρδιά της παλιάς πόλης της 

Αβάνας και δειπνήστε σε τοπικό εστιατόριο με ζωντανή μουσική  

▪ Επισκεφθείτε εργοστάσιο παρασκευής πούρων, το μουσείο του HavanaClub και το 

Μουσείο της Πόλης στην Αβάνα 

▪ Εκδράμετε στο Βινιάλες και κάντε βαρκάδα στο σπήλαιο του Ινδιάνου 

▪ Επισκεφθείτε το Μουσείο Πόλης στο Τρινιδάδ και πιείτε ένα ποτό στο Κατσάντσαρα 

▪ Ανακαλύψτε το Μαυσωλείο του Τσε στη Σάντα Κλάρα  

▪ Χαλαρώστε και απολαύστε τα τυρκουάζ νερά και την ομορφότερη παραλία της 

Καραϊβικής, στο κοσμοπολίτικο Βαραδέρο 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 20/05/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 20/05/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:20 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 27/05/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 19:20 11:20 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 27/05/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1233 14/06/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 14/06/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 23/06/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 23/06/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 + 1 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1233 23/06/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 23/06/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 30/06/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 01/07/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 + 1 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1233 06/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 06/07/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 13/07/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 14/07/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 + 1 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 19/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 19/07/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:10 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 26/07/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 27/07/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 26/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 26/07/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:10 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 02/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 03/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 02/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 02/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:10 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 09/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 10/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 09/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 09/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:10 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 16/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 17/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 12/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 12/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:20 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 19/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 19:20 11:20 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 20/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 23/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 09:20 11:10 

LX8032 23/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:10 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 30/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:55 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 31/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  12:50 16:30 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1233 10/09/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 10/09/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 17/09/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 18/09/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 + 1 



 

 
 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1233 27/09/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 12:10 14:40 

AF950 27/09/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 16:40 20:35 

AF 943 04/10/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 22:55 14:05 +1 

AF 1032 05/10/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 + 1 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 25/10/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 09:20 11:10 

LX8032 25/10/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 17:15 22:00 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 01/11/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 21:00 11:30 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 02/11/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:05 16:40 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 08/11/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:20 08:10 

LX8032 08/11/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:40 18:00 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 15/11/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:00 11:30 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 16/11/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:05 16:40 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1033 23/11/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:50 

AF820 23/11/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 14:10 18:35 

AF825 30/11/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 20:55 11:50 +1 

AF1032 01/12/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:40 00:55 + 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF1033 30/11/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:50 

AF820 30/11/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΒΑΝΑ 14:10 18:35 

AF825 07/12/2021 ΑΒΑΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ 20:55 11:50 +1 

AF1032 08/12/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:40 00:55 + 1 

13 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 29/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 29/07/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:20 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 09/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 10/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 

13 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 05/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 05/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:20 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 16/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 17/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX1843 12/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:25 08:15 

LX8032 12/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 12:35 17:00 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 23/08/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 20:05 11:50 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 24/08/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:20 17:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 

 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ. 

ΤΟ VERSUSTRAVEL ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟ MELIACOHIBA. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΔΑΔΟ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ, ΤΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ, ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΠΑΡΑΚΙΑ, ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ, ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ, ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ! 

 

Το Versusαποφεύγει ξενοδοχεία  

που δεν ανταποκρίνονται στα αστέρια τους λόγω παλαιότητας. 

 
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ!!!  
 

Δώστε προσοχή στην αλυσίδα που σας δηλώνουν ότι ανήκουν, γιατί μπορεί το όνομα του 

ξενοδοχείου να είναι σωστό, αλλά να μην ανήκει στην αναγραφόμενη αλυσίδα.  
 

Δώστε προσοχή στην κατηγορία, γιατί μπορεί να γράφουν 5*  

ενώ στην πραγματικότητα να είναι 4*. 
 

Δείτε προσεκτικά πόσων ετών είναι το ξενοδοχείο που σας προτείνουν,  

γιατί μπορεί να είναι παλαιό και όχι καλοδιατηρημένο. 
 

ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΤΡΑΝΕ!!!  
 

ΕΠΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
 

Μόνο στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται όλες οι παρακάτω είσοδοι - δραστηριότητες: 
 

1. Μουσείο της Πόλης στην Αβάνα  

2. Μουσείο Ρούμι στην Αβάνα 

3. Εργοστάσιο πούρων στην Αβάνα και επίδειξη παρασκευής. 

4. Δείπνοστοπερίφημοbar restaurant Bodeguita del Medio 

5. Βόλτα με αυτοκίνητα του ’50στην Αβάνα 

6. Φυτεία με καπνά στο Πινάρ ντελ Ρίο 

7. Σπηλιά στο Βινιάλες με τοιχογραφία 

8. Εξέδρα πανοραμικής θέας στο Βινιάλες 

9. Μουσείο Πόλης στο Τρινιδάδ 

10. Ποτό στο Κατσάντσαρα στο Τρινιδάδ 

11. Μαυσωλείο του Τσε στη Σάντα Κλάρα 

 
 

Και το βασικότερο: 

εξασφαλισμένες αναχωρήσεις 
 

 



 

 
 

Το φαινόμενο Buena Vista 

 Social Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική κουλτούρα 

Ο χρόνος καταργείται, η ζέστη χαλαρώνει τις αισθήσεις, η μουσική τις ξεσηκώνει και ο ταξιδιώτης δεν έχει άλλη 

επιλογή. Αφήνεται να παρασυρθεί στο ρυθμό της.  

Άλλωστε όπως λένε και οι άνθρωποί της "εδώ είναι Κούβα, και όλα συμβαίνουν με πάθος!" 

 

Η Κούβα έχει να επιδείξει μια πολυποίκιλη και ανθούσα πολιτιστική ζωή.  

Το είδος της τέχνης που ξεχωρίζει στο σύγχρονο κουβανέζικο πολιτισμό, ο οποίος εδράζεται στην πλούσια 

παράδοση της λαϊκής κουλτούρας της χώρας, είναι βέβαια η μουσική. Μία μουσική μοναδική σε χρωματισμούς 

και συναίσθημα, που τα τελευταία χρόνια έγινε ακόμη πιο δημοφιλής χάρη στις προσπάθειες του χαρισματικού 

Αμερικάνου κιθαρίστα Ράι Κούντερ.  

 

Ο Κούντερ οργάνωσε το 1997 τις ηχογραφήσεις των θρυλικών Κουβανών μουσικών που είχαν παίξει στην 

προεπαναστατική Κούβα στο τότε διάσημο στους Αμερικάνους κοσμοπολίτες BuenaVistaSocialClub.  

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τον ίδιο τίτλο, συμπεριλαμβάνει κομμάτια που έγιναν πασίγνωστα σε όλο 

τον κόσμο, όπως το "Ντος Γκαρντένιας" και το "Τσαν Τσαν".  

Στο σπουδαίο αυτό δίσκο, που αποτελεί την επιτομή της λαϊκής κουβανέζικης μουσικής, έχει ερμηνεύσει δύο 

τραγούδια μία από τις πλέον θρυλικές μορφές της  μουσικής λάτιν, ο Κομπάι Σεγούντο, στην ηλικία των 90 

ετών.  

 

Ο Σεγούντο, εφευρέτης μεταξύ άλλων του αρμόνικο, μιας ειδικής κιθάρας με 7 χορδές, πέθανε πλήρης ημερών 

το 2003, αφήνοντας στους νεότερους Κουβανέζους μουσικούς μια μοναδική κληρονομιά, η οποία έχει οπτικά 

αποτυπωθεί στην ομώνυμη με το άλμπουμ του Κούντερ ταινία ντοκιμαντέρ που γύρισε ο σπουδαίος Γερμανός 

σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς το 1999. 

 

Στη δεκαετία του ’40, στην προεπαναστατική Κούβα, όλος 

ο καλός κόσμος και κυρίως οι Αμερικανοί κοσμοπολίτες 

σύχναζαν στη φημισμένη μουσική και χορευτική λέσχη 

Buena Vista Social Club. Mετά τον Φιντέλ, στα club αυτά 

μπορεί να μπήκε λουκέτο, στις καρδιές των μουσικών, 

ντόπιων και ξένων, που ήξεραν τι μουσική ακουγόταν εκεί 

μέσα, η φλόγα έμενε άσβεστη… 

Το 1997, πενήντα σχεδόν χρόνια αφότου η λέσχη είχε κλείσει, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ράι Κούντερ μαζί με τον 

Κουβανό Χουάν ντε Μάρκος Γκονσάλες οργάνωσαν την παραγωγή ενός άλμπουμ με τον τίτλο Buena Vista Social 

Club. To άλμπουμ, που ηχογραφήθηκε στην Κούβα από τους ίδιους μουσικούς που έπαιζαν και τότε στο club και 

δεν ήταν και στα πρώτα νιάτα τους, κυκλοφόρησε και άμα τη εμφανίσει του στα τσαρτς και στα τότε δισκοπωλεία 

έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία, κερδίζοντας βραβείο Grammy. Ο Ιμπραήμ Φερέρ, ο Κομπάι Σεγκούντο, η Ομάρα 

Πορτουόντο, ο Ρουμπέν Γκονζάλες και η παρέα τους ξεκίνησαν τις περιοδείες ανά τον κόσμο. Όπου εμφανιζόταν 

η μπάντα, γινόταν χαμός, λαϊκό προσκύνημα. Οι «παππούδες» από την Κούβα έσπαγαν ταμεία… όχι μόνο με τις 

φωνές και τις απογειωτικές μουσικές τους, αλλά και με τις κινήσεις, την αύρα και την απόλυτη γλύκα τους. Ήταν η 

χαρά της ζωής. 
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Αβάνα, η αιώνια ζωντανή πόλη  
Σε αυτή τη χώρα η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Το 

τραγούδι και ο χορός είναι ο τρόπος έκφρασης των Κουβανών και το μοναδικό μέσο αντιμετώπισης 

των δυσκολιών. Άλλωστε στο μυαλό όλων η Κούβα είναι συνυφασμένη με μία μελωδία... Την πιο 

ρυθμική.... 

Η Αβάνα είναι ένα μικρό βασίλειο φτιαγμένο από λαβύρινθους μικρών δρόμων, με ανοίγματα σε σκιερές 

πλατείες, γεμάτο μεγαλόπρεπα κτίρια και ταπεινά σπιτάκια.  

Ένα ανακάτεμα του ένδοξου και ηρωικού παρελθόντος με το χρωματιστό και φασαριόζικο παρόν.  

Κτισμένη από Ισπανούς Κοκινσταδόρες που προσάραξαν στο λιμάνι της πόλης αιώνες πριν, διατηρεί 

μέχρι και σήμερα έντονα τα σημάδια της εποχής εκείνης. 

Οι δρόμοι της παλιάς Αβάνας θα σας εντυπωσιάσουν με τα παλιά αρχοντικά να στέκονται σχεδόν 

ετοιμόρροπα, διατηρώντας την αίγλη της παλαιάς αριστοκρατίας. Το 1982 το παλαιό κομμάτι της πόλης 

ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Παρά την κίνηση των παντός είδους τροχοφόρων – από ποδήλατα μέχρι και αμερικανικές κούρσες 

προηγούμενων δεκαετιών - οι ντόπιοι ξεχύνονται στους δρόμους και περπατούν. Η βόλτα στην πόλη 

γίνεται μία αξέχαστη εμπειρία.  

Οι Κουβανοί είναι ένας ιδιαίτερος λαός. Μπορεί να μην γνωρίζουν να επικοινωνήσουν στη γλώσσα 

σου, αλλά σίγουρα θα τους καταλάβεις, από το λαμπερό χαμόγελο και από τη "γλώσσα του σώματος". 

Όλες τους οι κινήσεις είναι ρυθμικές και χορευτικές, κάνοντας την όποια χειρονομία να φάνει σαν τμήμα 

ενός λάτιν χορού.  

Κοριτσάκια με πολύχρωμα φουστάνια και κοκαλάκια στα μαλλιά χορεύουν παντού, ενώ μαμάδες και 

γιαγιάδες απλώνουν τις καρέκλες τους στη μέση του δρόμου για να αρχίσουν την κουβέντα 

τους.Μικροπωλητές περιφέρονται στα δρομάκια με τις πραμάτειες τους, ενώ αγόρια σε όλες τις ηλικίες 

παίζουν μπέιζμπολ με αυτοσχέδια μπαστούνια. Παράλληλα με όλα αυτά ακούγονται από 

παντούμελωδίες. Μελωδίες που σε κάνουν να θες να πιαστείς από το χέρι και να αρχίσεις να χορεύεις... 

να νιώσεις όπως αυτοί.  

Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Τσε Γκε Βάρα, που υπάρχει παντού. Σε σημαίες, σε μακό 

μπλουζάκια ακόμα και σε κούπες.  

Λίγο παρακάτω υπαίθριοι πωλητές πούρων σας προσκαλούν να αγοράσετε από την πραμάτεια τους, 

ενώ περιφερόμενοι ζαχαροπλάστες με ένα ταψί πουλάνε λιχουδιές στους περαστικούς.  

Καθώς κάνετε τη βόλτα σας θα βλέπετε παντού υπαίθριες μπάντες. Μουσικοί που ξεδιπλώνουν όλο 

τους το ταλέντο χωρίς παρτιτούρες, ντόπιοι και ξένοι που κινούνται ρυθμικά στο ρυθμό της μουσικής.  

Αυτή είναι η Κούβα, τόπος πολύχρωμος, πολύβουος και χαρούμενος! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ιστορία των πούρων  

Το φυτό καπνός (nicotianatabacum) καλλιεργήθηκε 

κατά πάσα πιθανότητα για πρώτη φορά από τους 

ιθαγενείς της Αμερικής στην χερσόνησο Γιουκατάν, 

στην περιοχή του σημερινού Μεξικού, για να εξαπλωθεί 

αργότερα τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια Αμερική. 

Είναι άγνωστο το πότε καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά 

ή πότε χρησιμοποιήθηκε για κάπνισμα. Το σίγουρο 

όμως είναι ότι η Ευρώπη γνώρισε τον καπνό μετά το 

ταξίδι του Κολόμβου το 1492. Δύο από τους ναύτες του 

ανέφεραν ότι οι Ινδιάνοι της Κούβας, κάπνιζαν μία 

μορφή πρωτόγονου πούρου, από στριμμένα, 

αποξηραμένα φύλλα καπνού τυλιγμένα σε άλλα 

φύλλα από φοίνικα ή μπανανιά. Πολύ γρήγορα οι 

Ισπανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ναύτες απέκτησαν 

το συνήθειο αυτό, όπως και οι κονκισταδόρες.  

Το κάπνισμα εξαπλώθηκε στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία και σύντομα και στη Γαλλία, κατά πάσα 

πιθανότητα μέσω του Γάλλου πρέσβη στην 

Πορτογαλία Ζαν Νικότ, που έδωσε και το όνομά του 

στη νικοτίνη. 

Αργότερα το συνήθειο πέρασε στην Ιταλία και, μετά 

από το ταξίδι του Σερ Γουόλτερ Ράλεϊ στην Αμερική, 

στην Αγγλία. Ο καπνός άρχισε να καλλιεργείται 

εμπορικά στην Αμερική. Πιστεύονταν ότι είχε ιατρικές 

ιδιότητες, αλλά υπήρχαν κιόλας αρκετοί που το 

θεωρούσαν κακό - ο Φίλιππος Β' της Ισπανίας και ο 

Τζέιμς Α' της Αγγλίας τον είχαν αποκηρύξει.  

Η λέξη "cigar" ("πούρο" στην αγγλική), προέρχεται από 

τη λέξη "sikar" των Ινδιάνων Μάγιας, η οποία έγινε 

"cigarro" στα Ισπανικά. Η λέξη μπήκε τελικά σε ευρεία 

χρήση στα μέσα του 18ου αιώνα.  

Τα πούρα, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, 

κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στην Ισπανία τον 

18ο αιώνα, χρησιμοποιώντας καπνό από την Κούβα. 

Εκείνη την εποχή η Κούβα δεν έκανε εξαγωγή πούρων. 

Το 1790 η βιοτεχνία πούρων εξαπλώθηκε βόρεια των 

Πυρηναίων, με μικρά εργοστάσια να στήνονται στη 

Γαλλία και τη Γερμανία. Οι Ολλανδοί άρχισαν επίσης να 

φτιάχνουν πούρα χρησιμοποιώντας καπνό από τις 

Ανατολικές Αποικίες.  

Το κάπνισμα των πούρων όμως διαδόθηκε σαν 

συνήθειο στη Γαλλία και τη Βρετανία μετά τον Πόλεμο 

της Χερσονήσου (1808 - 14), όταν οι Γάλλοι και Άγγλοι 

βετεράνοι έκαναν γνωστό το συνήθειο που απέκτησαν 

κατά την διάρκεια της θητείας τους στην Ισπανία.  

Η παραγωγή των "segars" ξεκίνησε στη Βρετανία το 

1820 και το 1821 ορίστηκε νομοθεσία που έλεγχε την 

παραγωγή αυτή. Εξαιτίας ενός φόρου εισαγωγής, τα 

ξένα πούρα στη Βρετανία ήταν κιόλας είδος 

πολυτελείας. Σύντομα δημιουργήθηκε η ανάγκη για 

καλύτερης ποιότητας πούρα στην Ευρώπη ενώ τα 

Ισπανικά πούρα ξεπεράστηκαν από αυτά που 

κατασκευάζονταν στην Κούβα, η οποία ήταν τότε 

Ισπανική αποικία.  

Τα πούρα, όπως ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι καπνιστές, 

ταξίδευαν καλύτερα από τον καπνό. Το πούρο έφτασε 

στη βόρεια Αμερική το 1762 όταν ο ΊσραηλΠούτναμ, 

που αργότερα διετέλεσε στρατηγός στην Αμερικανική 

Επανάσταση (1774 - 1778), γύρισε από την Κούβα 

(υπηρετούσε στον Αγγλικό στρατό) στο σπίτι του στο 

Connecticut, όπου ήδη οι άποικοι είχαν αρχίσει να 

καλλιεργούν τον καπνό από το 17ο αιώνα. Μαζί του 

έφερε μία επιλογή από πούρα Αβάνας και μεγάλες 

ποσότητες σπόρων κουβανέζικου καπνού. Αργότερα 

χτίστηκαν βιομηχανίες κατασκευής πούρων στην 

περιοχή, που επεξεργάζονταν καπνό από σπόρους 

φερμένους από την Κούβα.  

 Στις αρχές του 19ου αιώνα, η ντόπια αμερικανική 

παραγωγή, άρχισε να παρουσιάζει κάποια κάμψη και 

τα Κουβανέζικα πούρα άρχισαν να εισάγονται σε 

μεγάλες ποσότητες. Από το1860 τα πούρα έγιναν 

σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης και οικονομικής 

άνεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίπου 

περίοδο το κάπνισμα των πούρων είχε γίνει τόσο 

δημοφιλές μεταξύ των κυρίων στη Βρετανία και στη 

Γαλλία, όπου σε όλους τους δημόσιους χώρους, 

όπως ξενοδοχεία, clubsκλπ, δημιουργήθηκαν χώροι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για καπνιστές. Το μετά το γεύμα ένα πούρο, 

συνοδευόμενο από κάποιο ποτό όπως port ή brandy, 

άρχισε να γίνεται παράδοση. Αυτό έδωσε στα πούρα 

και στο κάπνισμά τους μια επιπλέον ώθηση. Καθώς και 

το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας,  Εδουάρδος 

ο 7ος ήταν φανατικός καπνιστής, παρ' όλες τις 

αντιθέσεις της μητέρας του, της βασίλισσας Βικτώριας.  

Τα τσιγάρα με τσιγαρόχαρτο πρωτοεμφανίστηκαν στις 

αρχές του 19ου αιώνα, σαν φτηνή εναλλακτική λύση 

αντί των πούρων. Η εισαγωγή μηχανών κατασκευής 

πούρων στη δεκαετία του 1980 αύξησε τη δημοτικότητα 

αυτού του τύπου καπνίσματος, το οποίο είχε 

επικρατήσει κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Συνέπεια 

αυτού ήταν η παραγωγή πούρων από μηχανές και 

ξεκίνησε στην Κούβα το 1920, όταν η κατασκευή και το 

κάπνισμα των χειροποίητων πούρων άρχισαν να 

παρουσιάζουν μια αργή αλλά σταθερή πτώση.  

Γενικά το κάπνισμα έγινε πολύ λιγότερο δημοφιλές μετά 

από μια ανακοίνωση που ανέφερε τις επιπτώσεις του 

στην υγεία το 1960. Στις αρχές όμως του 1990 υπήρξε 

μια μεγάλη δημοτικότητα και πάλι για τα χειροποίητα 

πούρα. Έγιναν και πάλι της μόδας, χάρη στον 

ενθουσιασμό που έδειξαν γι' αυτά κάποιοι σταρ, όπως 

ο ArnoldSchwarzenegger, ο JamesWoods, ο 

JackNicholson, η SharonStone, η DemiMoore και το 

μοντέλο LindaEvangelista και έτσι έγιναν τόσο 

δημοφιλή όσο ποτέ. 

Τις πρώτες μέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο 

πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ 

έλαβε ένα πολύ επείγον τηλεφώνημα από τον 

πολιορκημένο διευθυντή της Dunhill, του οποίου το 

κατάστημα μόλις είχε βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια 

μίας γερμανικής αεροπορικής επιδρομής στο Λονδίνο. 

Το κρίσιμο αυτό μήνυμα ήταν: "Τα πούρα σας είναι 

ασφαλή, κύριε". Χωρίς αμφιβολία ο Τσόρτσιλ είχε πιο 

σημαντικά πράματα στα μυαλό του. Η ιστορία όμως 

δείχνει μερικά χαρακτηριστικά των πούρων και αυτών 

που τα λατρεύουν. Πρώτον, το πόσο σημαντικά ήταν 

τα πούρα για τον Τσόρτσιλ. Δεύτερον την έντονη 

προτίμηση των σοβαρών καπνιστών σε συγκεκριμένες 

μάρκες ή τύπους πούρων (στην περίπτωση του 

Τσόρτσιλ πάντα HoyodeMonterreydoublecoronas) 

και την εμπιστοσύνη που είχαν στους προμηθευτές 

τους. Τέλος το πόσο πολύ συμβόλιζαν και 

συμβολίζουν τα πούρα και ειδικά αυτά της Αβάνας, τη 

δύναμη και τον πλούτο. Τα πούρα καπνίζονται αργά 

για χαλάρωση και απόλαυση ή για τη γεύση και το 

άρωμά τους σε στιγμές προσήλωσης και αφοσίωσης, 

ενώ τα χειροποίητα πούρα είναι από μόνα τους μικρά 

έργα τέχνης. Διαφέρουν πάρα πολύ από τα τσιγάρα 

που καπνίζονται συνήθως σε στιγμές έντασης και 

σπάνια διακρίνονται για τη γεύση και το άρωμά τους. 

Τα καλά πούρα έχουν διακριτές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από την ποικιλία των 

φύλλων καπνού, την ικανότητα του κατασκευαστή, την 

τοποθεσία όπου καλλιεργήθηκε ο καπνός και το 

λίπασμα που χρησιμοποιήθηκε. Τα καλά πούρα είναι 

παρόμοια με το καλό κρασί και γι΄ αυτό οι ειδικοί 

τείνουν να είναι πολύ συγκεκριμένοι στο τι μάρκες 

καπνίζουν, από πού τα προμηθεύονται και πως είναι 

αυτά αποθηκευμένα. Αν προσφέρει κανείς ένα 

βιομηχανικό πούρο σε έναν καπνιστή πούρων Αβάνας 

ή του Άγιου Δομίνικου, η αντίδρασή του θα είναι 

παρόμοια με αυτή ενός λάτρη του γαλλικού καλού 

κρασιού όταν του δώσει να πιει ρετσίνα.  

Ο χρόνος που χρειάζεται για τον καπνό πούρων να 

ωριμάσει και η σκληρή χειρονακτική εργασία των 

χειροποίητων πούρων τα κάνει να είναι μία ακριβή 

πολυτέλεια. Ούτε είναι εύκολο να βρει κανείς καλής 

ποιότητας και με καλή αποθήκευση πούρα. Καθώς ένα 

πούρο μπορεί να κοστίζει παραπάνω από ένα καλό 

βιβλίο, είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι οι 

περισσότερες μεγάλες μάρκες καπνίζονται μόνο από 

τους πλούσιους. Παρ' όλα αυτά πολλοί άνθρωποι 

απολαμβάνουν περιστασιακά ένα χειροποίητο πούρο 

μετά από ένα καλό γεύμα ή για να γιορτάσουν ένα 

σημαντικό γεγονός.  

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΥΡΑ  

Το Πούρο είναι φυσικό, οργανικό προϊόν και είναι 

απαραίτητο να διατηρείται τόσο προσεκτικά, όσο τα 

τρόφιμα ή το κρασί. Τα σπίτια με κεντρική θέρμανση ή 

με κλιματισμό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Το 

ιδανικό περιβάλλον για τη διατήρησή τους είναι ένα 

υγρό περιβάλλον, χωρίς πολύ κρύο ή ζέστη. Οι 

πραγματικά φανατικοί καπνιστές πούρων 

εμπιστεύονται για τη διατήρηση των πούρων τους, 

τους προμηθευτές τους ενώ κάποιοι άλλοι έχουν στο 

σπίτι τους ειδικούς χώρους διατήρησης πούρων.  

Υπάρχουν όμως πολύ πιο απλοί τρόποι και πρακτικά 

μέτρα που μπορεί να πάρει κάποιος. Το κλειδί για τη 

σωστή αποθήκευση των πούρων είναι να 

σιγουρευτείτε ότι δεν θα ξεραθούν. Γι' αυτό κρατήστε τα 

στα κουτιά τους, σε κάποιο αεροστεγές μέρος, μακριά 

από πηγές θερμότητας. Βοηθάει το να βάλετε ένα 

βρεγμένο σφουγγάρι μέσα στο ντουλάπι και να 

ελέγχετε να μη στεγνώσει. Αν στο κουτί έχουν μείνει λίγα 

πούρα τοποθετήστε στο κουτί μια σφραγισμένη 

σακούλα, της οποίας το εσωτερικό θα έχετε ψεκάσει με 

νερό. Θα μπορούσατε φυσικά να πάρετε ένα humidor 

(υγραντή), μια ειδική δηλαδή θήκη διατήρησης 

πούρων η οποία τα κρατάει νωπά.  

 

 



 

 
 

 

 

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ταξιδιών του 

VersusTravel σας προσφέρουν το πλέον πολυτελές 

ξενοδοχείο της Αβάνας. Χτισμένο στο κέντρο της 

πόλης, κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Malecon και 

σε απόσταση αναπνοής από τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα της πόλης, παρέχει όλες τις ανέσεις που 

χαρακτηρίζουν ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, 

ικανοποιώντας τις προσδοκίες και του πλέον 

απαιτητικού ταξιδιώτη. Διαθέτει 6 εστιατόρια με 

ισπανική, ιταλική, αργεντίνικη και τοπική κουζίνα και 5 

μπαρ, εκ των οποίων το "ElRelicario" για τους 

BonVivant και γνώστες των κουβανέζικων πούρων. 

Για στιγμές χαλάρωσης αφεθείτε στα χέρια των ειδικών απολαμβάνοντας μασάζ στο χώρο της πισίνας. 

Το γυμναστήριο διαθέτει μεταξύ άλλων τζακούζι, σολάριουμ, σάουνα και ειδικό γήπεδο σκουός, ενώ για 

τις κυρίες υπάρχει κομμωτήριο και beautysalon που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. Οι παροχές του, 

θα κάνουν το ταξίδι στην Κούβα ακόμα πιο μοναδικό! 

 

 

Μια υπέροχη πόλη, ένα ονειρεμένο ξενοδοχείο! Εσείς θα συμβιβαστείτε με κάτι λιγότερο; 

Το MeliaVaradero 5* βρίσκεται σε ένα 

από τα ομορφότερα σημεία της 

παραλίας του Βαραδέρο και συνιστά 

την καλύτερη επιλογή ως προς τη 

διαμονή στο διάσημο αυτό θέρετρο 

της Καραϊβικής. Πέραν των ανέσεων 

που παρέχουν τα 490 δωμάτια και 

σουίτες του ξενοδοχείου, μια σειρά 

παροχών έρχονται να προστεθούν 

στα συστατικά που συνθέτουν τη συνταγή για να απολαύσει κανείς μοναδικές στιγμές ξεκούρασης και 

χαλάρωσης. Διαθέτει 5 εστιατόρια, 4 Bar και μια καφετέρια, BeautySpa, γήπεδο γκολφ, πλήρως 

οργανωμένο γυμναστήριο, γήπεδα τένις, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να επιλέξει 

κανείς από μια σειρά δραστηριοτήτων άθλησης και διασκέδασης τόσο στην ξηρά όσο και στη 

θάλασσα.  Μετά την εμπειρία αυτή θα αναθεωρήσετε ριζικά την άποψη σας το ταξίδι στην 

Κούβα… 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΑΒΑΝΑ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 

ταξίδι μας στην πρωτεύουσα της Κούβας, την 

Αβάνα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΑ (Ξενάγηση πόλης, Βόλτα με τα 

παλιά αυτοκίνητα του '50) 

Η Αβάνα ιδρύθηκε το 1515 και χωρίζεται σε 3 

τμήματα: το ιστορικό, το αποικιακό και το 

σύγχρονο. Η παλιά Αβάνα, η οποία υπήρξε 

περιτριγυρισμένη από τείχη, κρίθηκε από την 

Unesco τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς. Και 

παρόλο που αυτό αποτελεί από μόνο του πόλο 

έλξης για την πόλη, η πρωτεύουσα της Κούβας 

συγκεντρώνει προκλήσεις ικανές να μας 

σαγηνεύσουν. Σίγουρα είναι καρφωμένα στο 

μυαλό μας τα λόγια του Χέμινγουεϊ, ότι "σε όποιο 

μέρος του κόσμου κι αν ταξιδέψω, η Αβάνα θα΄ ναι 

πάντα μέσα στην καρδιά μου". Είναι η ατμόσφαιρα 

του μεσοπολέμου, τα αμερικάνικα αυτοκίνητα του 

’50, τα αποικιακά κτίρια, το άρωμα των 

ανθρώπων, που σε κάνουν να μην χορταίνεις 

αυτήν την πόλη. Η Αβάνα είναι η ερωμένη του 

χρόνου και της μνήμης, κι ας μην έχει χρήματα να 

φροντίσει τον εαυτό της, να ανακαινίσει τα μνημεία 

της, τα νεοκλασσικά της και τις εκκλησίες της. Η 

Αβάνα είναι μία από τις εντυπωσιακότερες πόλεις 

της αμερικάνικης ηπείρου, εκεί όπου το αποικιακό 

δένει με την αρτντεκό και τα κάστρα των Ισπανών 

δεσπόζουν απέναντι στα καζίνο της αμερικάνικης 

μαφίας. Στους δρόμους της οι Κουβανοί 

περπατούν περήφανοι, χαμογελαστοί, με αυτή τη 

μουσικότητα που χαρακτηρίζει τον βηματισμό ενός 

λαού αισθησιακού, ανεξάρτητου, ξεχωριστού. Θα 

ξεκινήσουμε σήμερα το πρωί την ξενάγησή μας 

από το σύγχρονο κέντρο της πόλης, το Βεδάδο, 

θαυμάζοντας την αρτντεκό των παλιών 

αριστοκρατικών οικημάτων, τα καταπράσινα 

πάρκα και την Πλατεία της Επανάστασης, όπου 

εκφωνούσε τις ομιλίες του ο Κάστρο υπό το βλέμμα 

του εθνικού ήρωα Χοσέ Μαρτί, το μνημείο του 

οποίου δεσπόζει επιβλητικά. Θα δούμε το παλιό 

Χίλτον, που εθνικοποιήθηκε για να στεγάσει τα 

γραφεία της κυβέρνησης, το πάρκο Κοπέλια, χώρο 

συνάντησης των Κουβανών, που έχει 

απαθανατιστεί σε ορισμένες από τις καλύτερες 
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Λίμπεκ 
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ταινίες του εκπληκτικού κουβανικού κινηματογράφου 

και θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο των Προέδρων για να 

περάσουμε μπροστά από τα Γραφεία Αμερικανικών 

Συμφερόντων, όπου ο αρχηγός μας θα μας μυήσει 

στην πολυπλοκότητα των κουβανοαμερικανικών 

σχέσεων. Σειρά έχει η Μαλεκόν, η θρυλική παραλιακή 

οδός, απ' όπου θα θαυμάσουμε το ξενοδοχείο 

Νασιονάλ και τη συνοικία Centro με τα μελαγχολικά 

κτίρια, που στέκονται μάρτυρες στις δεκαετίες με τα 

δραματικά σκαμπανεβάσματα στην ποιότητα ζωής 

των κατοίκων της πόλης. Με τη θέα του Κάστρου του 

Άραβα να σηματοδοτεί την είσοδό μας στην Παλιά 

Πόλη, ανεβαίνουμε το μεγαλοπρεπές Πράδο των 

ισπανικών επαύλεων για να καταλήξουμε στο 

Καπιτώλιο (εξωτερική επίσκεψη). Θα επισκεφθούμε το 

Μουσείο της HabanaClub, όπου θα γευθούμε το 

περίφημο ρούμι επτά ετών αφού μυηθούμε στα 

μυστικά παραγωγής του, και ένα από τα εργοστάσια 

παρασκευής πούρων όπου θα δούμε από κοντά τον 

τρόπο παρασκευής τους. Η βόλτα μας στην παλιά 

πόλη -του ταξιδιού μας στην κούβα- μόλις έχει 

ξεκινήσει: θα περιπλανηθούμε στα στενά της, 

επισκεπτόμενοι την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου, την 

Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων και την Πλατεία 

του Καθεδρικού, αφού ξεναγηθούμε στο Μουσείο της 

Πόλης, με τις εντυπωσιακές συλλογές αποικιακών 

επίπλων και αντικειμένων (σε περίπτωση που το 

Μουσείο της Πόλης είναι κλειστό, θα αντικατασταθεί 

από ξενάγηση στο αποικιακό κάστρο της Καμπάνια). 

Μετά τη γνωριμία μας με την πόλη, ελεύθερος χρόνος 

για περιήγηση στο παζάρι ή ριλάξ στην πισίνα του 

ξενοδοχείου με θέα τη Μαλεκόν…Το βράδυ το Versus 

μας επιφυλάσσει μια εντυπωσιακή βόλτα με τα 

αμερικάνικα αυτοκίνητα του '50, για να μεταφερθούμε 

στην Παλιά Πλατεία, όπου θα δειπνήσουμε υπό τους 

ήχους της πανταχού παρούσας κουβανικής μουσικής. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΑ (Βινιάλες, Πινάρ Ντελ Ρίο)  

Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία του Πινάρ Ντελ 

Ρίο, την κατεξοχήν καπνοπαραγωγό περιοχή της 

Κούβας. Η κοιλάδα του Βινιάλες, το ομορφότερο ίσως 

τοπίο στην Κούβα με τους μοναδικούς γεωλογικούς 

σχηματισμούς και την οργιώδη βλάστηση, που 

αποτελεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς της 

UNESCO, θα σας εντυπωσιάσει τόσο όσο και ο 

παραδοσιακός τρόπος ζωής των ντόπιων, αφού το 

ρολόι φαίνεται να έχει σταματήσει σε περασμένες, πιο 

ξένοιαστες δεκαετίες. Θα επισκεφθούμε το σπήλαιο του 

Ινδιάνου, το οποίο και θα διασχίσουμε με βάρκα, θα 

απολαύσουμε παραδοσιακό γεύμα αυθεντικής 

κουβανικής κουζίνας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, ενώ η 

γιγαντιαία βραχογραφία της Προϊστορίας σε ένα τοπίο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

που κόβει την ανάσα, είναι ο καλύτερος τρόπος για 

να κλείσουμε την επίσκεψη σε μια από τις 

αυθεντικότερες επαρχίες της Κούβας. Επιστροφή 

στην Αβάνα και το υπόλοιπο απόγευμα είναι στη 

διάθεσή σας για να απολαύσετε την πρωτεύουσα 

της Κούβας. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΑ 

Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να περιηγηθείτε 

μόνοι σας ή με τη βοήθεια του έμπειρου ξεναγού 

μας στα δρομάκια της και στα παζάρια ειδών λαϊκής 

τέχνης, να δοκιμάσετε τα τοπικά κοκτέιλ με ρούμι 

(ντάκουιρι, μοχίτο) στα ιστορικά μπαράκια, να 

αναζητήσετε την ανεμελιά των κατοίκων της, των 

Habaneros και να κάνετε ευχάριστες συζητήσεις μαζί 

τους ή για κάποια προαιρετική εκδρομή ή πρόσθετη 

ξενάγηση σε άλλα, πιο άγνωστα μέρη της πόλης, 

ανακαλύπτοντας πτυχές της που μόνο το Versus 

μπορεί να ξεδιπλώσει. Ο ξεναγός μας μπορεί να σας 

προτείνει δείπνο σε κάποια από τα paladar 

(εστιατόρια που στεγάζονται σε κουβανικά σπίτια) 

και φυσικά μια πλειάδα από δραστηριότητες για τη 

νυχτερινή ζωή της πόλης: φρενήρης σάλσα, 

δυναμική ροκ, λάτιν τζαζ, νοσταλγικά μπολέρο, 

δημιουργική fusion, τίποτε δε λείπει από το 

ρεπερτόριο μιας πόλης που ποτέ δεν κοιμάται. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΑ – ΓΚΟΥΑΜΑ – ΦΑΡΜΑ 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ – ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ 

ΘΗΣΑΥΡΟΥ, ΧΩΡΙΟ ΙΝΔΙΑΝΟΥ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ- 

ΤΡΙΝΙΔΑΔ  

Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής είναι 

η περιοχή Γκουαμά όπου θα επισκεφθούμε το κέντρο 

εκτροφής κροκοδείλων, όπου θα μπορέσουμε να 

φωτογραφηθούμε μαζί τους, αλλά και να τους 

γευτούμε, αφού το τοπικό εστιατόριο φημίζεται για τη 

σπεσιαλιτέ του “τηγανιά κροκόδειλου”. στη συνέχεια 

θα διασχίσουμε με ταχύπλοο τη Λίμνη του Θησαυρού 

για να γνωρίσουμε σε ένα πανέμορφο τοπίο το 

ομοίωμα χωριού των Ινδιάνων Ταϊνος, όπου με τη 

βοήθεια του ξεναγού μας θα μάθουμε περισσότερα 

για την ινδιάνικη κουλτούρα στην Καραϊβική. Χρόνος 

για αγορές των απαραίτητων σουβενίρ και 

συνεχίζουμε για το Σιενφουέγκος. Άφιξη και 

πανοραμική περιήγηση στην πόλη, η οποία ιδρύθηκε 

πριν 150 χρόνια από Γάλλους καλλιεργητές 

ζαχαροκάλαμου και είναι αντιπροσωπευτική του 

Γαλλικού χρώματος στην Κούβα. Λόγω του 

σχηματισμού του Κόλπου στον οποίο βρίσκεται, 

αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή καταφύγιο για τους 
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εξερευνητές και τυχοδιώκτες της Καραϊβικής. Ο τέλειος 

σχηματισμός των δρόμων της σε συνδυασμό με 

αποικιακά κτίρια που είναι πραγματικά στολίδια, 

αναδύουν το άρωμα ενός κοσμοπολίτικου αέρα. Από 

τα κυριότερα μνημεία είναι το αραβικής αρχιτεκτονικής 

παλάτι Μπάγιε, ένα αντίγραφο του Παρθενώνα που 

βρίσκεται στο κοιμητήριο της πόλης, το Πάρκο Μαρτί 

που προστατεύεται από την UNESCO και φυσικά το 

θέατρο Τομάς Τερί του 1889. Δεν θα παραλείψουμε να 

περιηγηθούμε κατά μήκος της παραλιακής, 

θαυμάζοντας τη φοινικογραμμή, που κοσμεί τον 

Κόλπο του «Μαργαριταριού του Νότου», όπως είναι 

γνωστή η πόλη. Συνεχίζουμε για το Τρινιδάδ, μία από τις 

πρώτες πόλεις που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 

16ου αι. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΝΙΔΑΔ – ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ – ΚΑΡΔΕΝΑΣ – 

ΒΑΡΑΔΕΡΟ  

Πρωινή ξενάγηση της ίσως πιο αυθεντικής πόλης της 

Κούβας, που διατηρεί άθικτο τον αποικιακό της 

χαρακτήρα, με τους πλακόστρωτους δρόμους, τις 

κεραμιδένιες σκεπές και τις εσωτερικές αυλές. 

Δικαιωματικά ονομάζεται "η πόλη όπου σταμάτησε ο 

χρόνος", μια και όλα φαίνεται να έχουν μείνει όπως 

ήταν πριν από 4 αιώνες. Η Ουνέσκο την έχει περιλάβει 

στον κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς και το γιατί είναι εμφανές σε κάθε 

επισκέπτη. Θα περπατήσουμε στην παλιά ιστορική 

περιοχή της με την κεντρική πλατεία, το Ρομαντικό 

Μουσείο και θα επισκεφθούμε το PALACIOCANTERO 

(Δημοτικό μουσείο), όπου θα μάθουμε για την ιστορία 

των σκλάβων, των αποικιοκρατών, της Επανάστασης 

και θα θαυμάσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης με 

τις κεραμιδοσκεπές. Στη Canchachara, ένα μπαρ με 

ζωντανή μουσική που στεγάζεται σε ένα αποικιακό 

κτίριο της παλιάς πόλης, γευθείτε το ομώνυμο ποτό 

φτιαγμένο από μέλι, λεμόνι και ρούμι. Σίγουρα θα σας 

αναζωογονήσει, αφού οι άποικοι συνήθιζαν να το 

δίνουν στους σκλάβους για να αντέξουν τη σκληρή 

δουλειά στις φυτείες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 

για τη Σάντα Κλάρα, που το όνομά της είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τον Τσε Γκεβάρα. Με την άφιξή μας θα 

πάμε στο ΤρενΜπλιντάδο, το τρένο του δικτάτορα 

Μπατίστα που μετέφερε πυρομαχικά και 408 άντρες, το 

οποίο εκτροχίασε ο Τσε στις 29/9/1958. Στην Πλάθα δε 

λα Ρεβολουσιόν βρίσκεται το μνημείο και το Μαυσωλείο 

του Τσε και των συντρόφων του που σκοτώθηκαν στη 

Βολιβία (9/10/1967). Το σύνθημά του "hasta la Victoria 

siempre" (= πάντα προς τη νίκη), κατακλύζει ακόμα και 

σήμερα ολόκληρη την Κούβα. Συνεχίζουμε για το 

CARDENAS, την αποικιακή πόλη με σύμβολο το 
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Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

 

____ 

 

 

____ 

ποδήλατο, εκεί όπου γεννήθηκε το φημισμένο ρούμι 

HAVANACLUB και καταλήγουμε στον τροπικό Βορρά, 

στο πιο κοσμοπολίτικο θέρετρο της χώρας, το 

Βαραδέρο, που όλοι συμφωνούν πως έχει την πιο 

όμορφη παραλία της Καραϊβικής. Η 20 χιλιομέτρων 

αυτή παραλία σε συνδυασμό με την άσπρη, λεπτή 

άμμο και τα τυρκουάζ ζεστά νερά κάνουν πραγματικά 

το Βαραδέρο μοναδικό. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΔΕΡΟ  

Ελεύθερη ημέρα στο Βαραδέρο. Προτείνουμε εκδρομή 

στο τροπικό ακατοίκητο νησάκι Κάιο Μπλάνκο για 

μπάνιο με δελφίνια και γεύμα με αστακό και 

θαλασσινά. Εκεί θα φθάσουμε μετά από κρουαζιέρα 

με καταμαράν, υπό τη συνοδεία μουσικής και της 

αύρας της Καραϊβικής (τιμή: 115 CUC).  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΔΕΡΟ – ΑΒΑΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με 

ενδιάμεσο σταθμό  

 

9η ΗΜΕΡΑ: AΦΙΞΗ 

ΣΕΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

 



 

 
 

** 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 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 20.05.21, 23.06.21 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 
Με τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία MeliaCohiba 5* στην Αβάνα 

καιMeliaVaradero 5* AllInclusiveστοΒαραδέρο 

 

999 € 

1.179 €  
Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

1.949 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ 2021: 06.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 12.08, 23.08 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 

Με τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία MeliaCohiba 5* στην Αβάνα 

καιMeliaVaradero 5* AllInclusiveστοΒαραδέρο 

 

1.030 € 

1.210 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

1.980 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ 2021: 10.09, 27.09 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 
Με τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία MeliaCohiba 5* στην Αβάνα 

καιMeliaVaradero 5* AllInclusiveστοΒαραδέρο 

 

939 € 

1.119 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

1.889 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 25.10, 08.11 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 

 

1.099 € 

1.279 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.049 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2021: 23.11 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 

 

1.059 € 

1.239 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.009 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2021: 30.11 – 09 ΗΜΕΡΕΣ 

 

1.029 € 

1.209 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

1.979 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14.06 – 11ΗΜΕΡΟ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 
Με μια διαν/ση παραπάνω στην Αβάνα και μια στο Βαραδέρο 

 

1.149 € 

1.329 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.099 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 570 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ 2021: 29.07, 05.08, 12.08 – 13 ΗΜΕΡΕΣ 

Με τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία MeliaCohiba 5* στην Αβάνα 

καιMeliaVaradero 5* AllInclusiveστοΒαραδέρο 

Με επιπλέον 2 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα και 2 στο Βαραδέρο 

ή αντίστοιχα 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα ή στο Βαραδέρο 

 

1.430 € 

1.610 €  
 Παρέχεταιέκπτωση-80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.380 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 620 € 

* 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. 

Απαιτούνται 1 ή 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα (ανάλογα την αναχώρηση) 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

“StopoverAthens" 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**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 “StopoverAthens" 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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: στην Αβάνα το υπερπολυτελές MeliaCohiba5* (4 

διανυκτερεύσεις), στο Βαραδέρο 5* AllInclusive(2 διανυκτερεύσεις), στο 

Τρινιδάδ 4* (1 διανυκτέρευση, ανάλογα με την αναχώρηση, η 

διανυκτέρευση μπορεί να μεταφερθεί στο Σιενφουέγος) 

➢ Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα συνολικά 

➢ Βόλτα με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα του ΄50, δείπνο και ποτό σε 

τοπικό εστιατόριο 

➢ Εκδρομή στο Βινιάλες  

➢ Επίσκεψη στο μουσείο της HavanaClub  

➢ Μουσείο της Πόλης στην Αβάνα  

➢ Μουσείο Ρούμι στην Αβάνα 

➢ Εργοστάσιο πούρων και επίδειξη παρασκευής 

➢ Δείπνοστοbar restaurant Bodeguita del Medio, στηνΑβάνα. 

➢ Σπηλιά στο Βινιάλες με τοιχογραφία 

➢ Εξέδρα πανοραμικής θέας στο Βινιάλες 

➢ Μουσείο Πόλης στο Τρινιδάδ 

➢ Ποτό στο Κατσάντσαρα, Τρινιδάδ 

➢ Μαυσωλείο του Τσε στη Σάντα Κλάρα  

➢ Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 

➢ Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός/ξεναγός-αποκάλυψη(και όχι 

τοπικός ελληνόφωνος), ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τη χώρα και ο 

οποίος θα σας προτείνει λύσεις ώστε η διαμονή να σας μείνει 

αξέχαστη. OΈλληνας αρχηγός θα είναι μαζί σας σε όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας στην Κούβα και όχι μόνο τις ημέρες στην Αβάνα. Θα σας 

μυήσει στην πραγματική ζωή της, θα σας μάθει την ιστορία της, θα σας 

διηγηθεί τους μύθους της, θα σας δείξει πώς διασκεδάζουν οι Κουβανοί 

και όχι οι τουρίστες στην Κούβα, θα σας βάλει στα σπίτια τους να 

αφουγκραστείτε τους ήχους και τους ψιθύρους των ανθρώπων, την 

ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου, το ρούμι και τη μυρωδιά των πούρων 

(Ανάλογα με την αναχώρηση, μπορεί να σας περιμένει στην Κούβα) 

➢ Τοπικός ξεναγός 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

➢ 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) εκτός από Είσοδοι σε 

μουσεία και αξιοθέατα. 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & 

επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, 

δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για 

έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα 

επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.), τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. 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. Οι φόροι 

για το ταξίδι στην Κούβα ανέρχονται σε 700 € 

➢ Βίζα Κούβας (Το κόστος συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω 

τιμή). 
 



 

 
 

 
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. 

 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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 στο Σύνταγμα, 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! 


