
Ελάτε να γευτούμε τα ανεξερεύνητα κάλλη αυτής 

της καλλονής που σιγά σιγά αρχίζει να κρατά 

κινητό και τάμπλετ στο χέρι και δεν θα μας 

περιμένει για πολύ έτσι δροσερή και άφθαρτη. 
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  Καπνίζει πούρα και ρουφά με θόρυβο το μοχίτο 

της όπως ρουφά την ίδια τη ζωή. Βολεύεται με τα 

λίγα, έμαθε να γελά και να χορεύει για να ξεχνιέται, 

να περιμένει υπομονετικά στις ουρές, να ψωνίζει 

από τα άδεια ράφια, να περπατά, να κάνει 

ποδήλατο και οτοστόπ, να βάζει λουκουμάκι στη 

χαλασμένη μηχανή της Σεβρολέτ και να συνεχίζει... 

 Τιμά τον Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα σαν άγιο, 

πίνει ρούμι και μπίρες, φλερτάρει στη Μαλεκόν και ζει 

με το όνειρο κάποια μέρα να φύγει. Και εδώ μπορεί 

να παρατηρήσει κανείς το εξής παράδοξο: ενώ 

πρόκειται για μια απίστευτη χώρα, που όποιος ξένος 

πατά τα ηρωικά χώματά της την ερωτεύεται και θέλει 

να μείνει εδώ για πάντα, για τους περισσότερους 

ντόπιους η φυγή μακριά από αυτήν είναι όνειρο 

ζωής. 

Εδώ το ρολόι μοιάζει να σταμάτησε την 1η 

Ιανουαρίου του 1959, όταν ο Φιντέλ με τους 

αντάρτες του μπήκαν στην Αβάνα. Πουθενά δεν 

υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες, φωτεινές 

επιγραφές και ό,τι συνεπάγεται ο δυτικός τρόπος 

ζωής. Στο στήσιμο του vintage σκηνικού βοήθησαν 

χωρίς να το ξέρουν και οι Αμερικανοί… Μετά την 

επιχείρηση στον Κόλπο των Χοίρων και την επιβολή 

του εμπάργκο, το 1963, κανένα καινούργιο 

αυτοκίνητο ή ανταλλακτικό δεν μπήκε πια στο νησί, 

με αποτέλεσμα η Κούβα να μετατραπεί σε ένα 

απέραντο ανοιχτό μουσείο των δεκαετιών του ’40 

και του ’50. 

Αλλά ας αφήσουμε τις πολλές συστάσεις και ας 

βουτήξουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε στα μοναδικά 

κάλλη αυτού του νησιού, που με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο πάνω από 50 χρόνια κλέβει συνεχώς την 

παράσταση.  

Ένα ταξίδι εξερεύνησης σε μέρη σπάνια, που πολύ 

λίγοι ταξιδιώτες έχουν προσεγγίσει, με ένα γραφείο 

που έχει τους περισσότερους Έλληνες ταξιδιώτες 

στο νησί, το οποίο έχει εξασφαλίσει για την Ελλάδα 

κατά αποκλειστικότητα το καλύτερο ξενοδοχείο στην 

Αβάνα, το Melia Cohiba 5*, και διαθέτει Έλληνα 

αρχηγό-αποκάλυψη, ο οποίος θα σας δείξει τη 

γνήσια και όχι την τουριστική Κούβα. 

 

 

 

 

 

 
✓ Ένα μοναδικό πρόγραμμα που «χτενίζει» 

την Κούβα μέχρι τις νότιες εσχατιές της 

και τη Μπαρακόα, αναζητώντας την 

ψυχή της. Eκεί που δεν έχει ακόμη 

ακουμπήσει ο τουρισμός και τα παιδιά 

πηγαίνουν με τα άλογα τους στο 

σχολείο. 

 

✓ Στην Αβάνα διαμένουμε στο πολυτελές 

Melia Cohiba 5*, το ξενοδοχείο με το 

καλύτερο σέρβις στην πόλη. 

 

✓ Βόλτα στην Αβάνα με αυτοκίνητα του 

’50.  

 

✓ Εκδρομή στο Βινιάλες. 

 

✓ Επίσκεψη στο μουσείο Havana Club, 

για να δούμε πώς παρασκευάζεται το 

ρούμι.  

 

✓ Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων. 

 

 

✓ Κοκτέιλ στο φημισμένο τοπικό μπαρ 

Chachanchara στο Τρινιδάδ. 

 

✓ Διαμένουμε σε δύο από τις ωραιότερες 

παραλίες της χώρας, την Πλάγια 

Εσμεράλδα και το Κάγιο Γκιγιέρμο. 

 

 



 

  

 

•  Αεροπορική εταιρεία: KLM. 

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Αβάνα (4), 

Τρινιδάδ (1), Καμαγουέι (1), Σαντιάγκο(2), 

Μπαρακόα (2), Πλάγια Εσμεράλδα (1), Κάγιο 

Γκιγιέρμο (2), Σάντα Κλάρα (1). 

• Διατροφή: Ημιδιατροφή. All Inclusive σε 

Τρινιδάδ, Πλάγια Εσμεράλδα και Κάγιο 

Γκιγιέρμο. 

• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

• Ξενοδοχεία: στην Αβάνα το υπερπολυτελές 

Melia Cohiba 5*, στο Σαντιάγκο το Melia 

Santiago, στο Κάγιο Γκιγιέρμο το Melia Cayo 

Guillermo και στην Πλάγια Εσμεράλδα στο Sol 

Rio de Luna y Mares. Στις υπόλοιπες μικρές 

πόλεις, απλά καταλύματα από τα καλύτερα 

διαθέσιμα. 

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη 

χώρα. 

• Μεταφορές, ξεναγήσεις και είσοδοι στα 

αξιοθέατα που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 

 

Πρωτεύουσα: Αβάνα 

Πληθυσμός: 11,48 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Ισπανικά 

Διαφορά ώρας με την Ελλάδα: -7 

Νόμισμα: Το νόμισμα της Κούβας είναι το CUC 

(Convertible Peso), που διαιρείται σε 100 

σεντάβος. Το Peso Convertible είναι αυτό που 

χρησιμοποιούν οι τουρίστες. Το άλλο νόμισμα που 

υπάρχει λέγεται Peso Moneda Nacional. Η 

αντιστοιχία στο peso convertible με το peso 

moneda nacional είναι1 peso convertible = 25 

pesos moneda nacional. 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +53 

Επιπλέον γνώσεις 

Βιβλία 

 «Ο άνθρωπός μας στην Αβάνα», του Γκράχαμ 

Γκριν (έγινε και ταινία). 

 «Ο βασιλιάς της Αβάνας», του Πέδρο Χουάν 

Γκουτιέρες. 

 «Ο γέρος και η θάλασσα», του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. 

«Η Ιστορία θα με δικαιώσει». Η ιστορική απολογία 

του Κάστρο στις 6 Οκτωβρίου του 1953, στο 

δικαστήριο του Σαντιάγκο της Κούβας, όταν 

συνελήφθη από το καθεστώς του Μπατίστα.  

Ταινίες  

 «Βuena Vista Social Club», του Βιμ Βέντερς. 

 «Ημερολόγια μοτοσικλέτας» για τη ζωή του Τσε, με 

τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. 

 «Μια Νύχτα» (Una Noche), της Λούσι Μαλόι. 

 «Μάμπο Κινγκς», με τους Αρμάν Ασάντε και 

Αντόνιο Μπαντέρας.  

 «Τσε», βιογραφία του Τσε Γκεβάρα, με τον 

Μπενίσιο ντελ Τόρο, σε σκηνοθεσία Στίβεν 

Σόντερμπεργκ. 

 «Αβάνα», του Σίντεϊ Πόλακ, με τους Ρόμπερτ 

Ρέντφορντ, Λένα Όλιν, Ραούλ Τζούλια. 

Ιnstagram:  @cubame  @bodeguitadelmedio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LX 1843 11/03/2021 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 06:20 08:10 

LX 8032 11/03/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΒΑΝΑ 13:25 18:45 

operated by Edelweiss Air 

LX 8033 25/03/2021 ΑΒΑΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 21:35 12:05 +1 

operated by Edelweiss Air 

LX 1838 26/03/2021 ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  13:05 16:40 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δεν γνωρίζουμε πότε καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά ή πότε χρησιμοποιήθηκε για το 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 μια 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 τη συνήθεια αυτή, όπως και οι κονκισταδόρες.  

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. Το κάπνισμα των πούρων, όμως, διαδόθηκε ως συνήθεια στη Γαλλία και τη Βρετανία μετά τον Πόλεμο 

της Χερσονήσου (1808-’14), όταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι βετεράνοι έκαναν γνωστή τη συνήθεια που απέκτησαν 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ισπανία.  

Η παραγωγή των «segars» ξεκίνησε στη Βρετανία το 1820 και το 1821 ορίστηκε νομοθεσία που ήλεγχε την 

παραγωγή αυτή. 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 το 1860 τα πούρα έγιναν 

σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης και οικονομικής άνεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου την ίδια περίοδο το 

κάπνισμα των πούρων είχε γίνει τόσο δημοφιλές μεταξύ των κυρίων στη Βρετανία και τη Γαλλία, όπου σε όλους 

τους δημόσιους χώρους, όπως ξενοδοχεία, clubs κ.λπ., δημιουργήθηκαν χώροι για καπνιστές.  

Το μετά το γεύμα 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, ο Εδουάρδος ο 7ος, ήταν φανατικός καπνιστής, παρά τις αντιθέσεις της μητέρας του, της βασίλισσας 

Βικτωρίας. 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. 

 

 

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. 

 

 

 

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… 



 

 

  

 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Αβάνα 

Γνωριμία με την ταξιδιωτική μας παρέα στο αεροδρόμιο 

και πτήση για την Κούβα. Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο 

«Χοσέ Μαρτί» στην Αβάνα. Μεταφορά στο Melia Cohiba 

5*, το ξενοδοχείο μας, με τοποθεσία πάνω ακριβώς στη 

θρυλική παραλιακή οδό Μαλεκόν, που προσφέρει 

ευκαιρίες για μια πρώτη γνωριμία με την αύρα και τη 

νυχτερινή ζωή της πόλης.  

 

2η ημέρα: Viva Aβάνα! (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 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. Θα 

επισκεφθούμε το Μουσείο της HabanaClub, όπου θα 

γευθούμε το περίφημο ρούμι επτά ετών αφού μυηθούμε 

στα μυστικά παραγωγής του. 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 ημέρα: Πινάρ ντελ Ρίο – Βινιάλες – Αβάνα 

Πρωινή αναχώρηση για ημερήσια εξόρμηση στη 

δυτικότερη επαρχία της χώρας, το Πινάρ ντελ Ρίο. Θα 

κατευθυνθούμε στο Βινιάλες, την κοιλάδα με το μοναδικό 

γεωλογικό φαινόμενο των mogotes, θα επισκεφθούμε το 

σπήλαιο του Ινδιάνου με τους όμορφους σχηματισμούς 

και την εντυπωσιακή έξοδο στην τροπική βλάστηση, θα 

έχουμε μεσημεριανό γεύμα με αυθεντική κουβανική 

παραδοσιακή κουζίνα και θα επισκεφθούμε τη 

Βραχογραφία της Προϊστορίας, περνώντας από 

εκτάσεις με φυτείες καπνού και παρατηρώντας τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής των ντόπιων, που έχει αλλάξει 

ελάχιστα με την πάροδο του χρόνου. Επιστροφή στην 

Αβάνα και προτάσεις για νυχτερινή ζωή για το τελευταίο 

μας βράδυ στην πρωτεύουσα. 

 

4η ημέρα: Αβάνα – Γκουαμά (φάρμα κροκοδείλων) – 

Νησί του θησαυρού – Σιενφουέγκος – Τρινιδάδ  

Αναχώρηση από την Αβάνα με προορισμό το Τρινιδάδ. 

Επίσκεψη πρώτα στον υδροβιότοπο της Γκουαμά, όπου 

θα επισκεφθούμε φάρμα κροκοδείλων για να 

παρατηρήσουμε αλλά και να αγγίξουμε τα μεγάλα 

 



 

  

ερπετά και στη συνέχεια θα εξορμήσουμε με ταχύπλοο 

για το Νησί του Θησαυρού, όπου ο αρχηγός μας κατά 

την επίσκεψή μας στο ομοίωμα του ινδιάνικου χωριού με 

τα αγάλματα της Rita Longa θα μας αναλύσει τις 

ιδιαιτερότητες του πολιτισμού των Ταϊνός.  

Στη συνέχεια άφιξη και ξενάγηση στο Σιενφουέγκος, την 

αριστοκρατική πόλη που ιδρύθηκε από Γάλλους 

εποίκους. Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό θέατρο 

Τόμας Τέρι του 1889 και το Παλάτσο Ντελ Βάλε, ίσως την 

ομορφότερη έπαυλη στην Κούβα, που ανήκε σε βαρόνο 

της ζάχαρης.  

Κατόπιν μεταφερόμαστε μέσω μιας όμορφης 

παραλιακής διαδρομής στο Τρινιδάδ, πάνω στην 

παραλία Ανκόν, με χρόνο ξεκούρασης και δείπνο, πριν 

από την προαιρετική βραδινή έξοδο για να γνωρίσουμε 

τις διάσημες noches trinitarias.... Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: Τρινιδάδ – Σάνκτι Σπίριτους – Καμαγουέι  

Το Τρινιδάδ μοιάζει με πόλη όπου έχει σταματήσει ο 

χρόνος. Μία από τις καλύτερα διατηρημένες αποικιακές 

πόλεις στον κόσμο, με τα καλντερίμια, τα αρχοντικά και 

τα μουσεία της, περιμένει για να την ανακαλύψουμε. Θα 

επισκεφθούμε το Μουσείο της Πόλης με την εντυπωσιακή 

αποικιακή διακόσμηση και την πανοραμική θέα της 

πόλης, και θα πιούμε το Canchanchara, το ποτό με 

βάση το λεμόνι, το μέλι και το ρούμι που έδιναν στους 

σκλάβους οι επιστάτες τους στο ομώνυμο μπαρ. 

Αναχώρηση από το Τρινιδάδ και στάση στην 

περιφερειακή πρωτεύουσα Σάνκτι Σπίριτους με το 

εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο.  

Το... κυρίως πιάτο, πάντως, είναι το Καμαγουέι, η πόλη 

που πρόσφατα γιόρτασε 500 χρόνια ιστορίας, ένα 

αρχιτεκτονικό «διαμάντι», με σοκάκια που οικοδομήθηκαν 

επίτηδες με αλλεπάλληλες στροφές προκειμένου να 

δυσκολεύουν τον προσανατολισμό των πειρατών. Οι δε 

πλατείες της με τα υπέροχα αγάλματα που την κοσμούν 

είναι αναρίθμητες, γεγονός που την καθιστά ως την 

καλύτερη πόλη στην Κούβα για περπάτημα, μια πόλη 

γεμάτη εκπλήξεις και με ελάχιστο τουρισμό. 

 

6η ημέρα: Καμαγουέι – Σαντιάγκο  

Αφήνοντας πίσω μας το Καμαγουέι, και έπειτα από 

στάση για μεσημεριανό, φτάνουμε στο Σαντιάγκο, τη 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, εκεί όπου οι ρυθμοί 

γίνονται πιο αφρικάνικοι και το κλίμα θυμίζει περισσότερο 

Καραϊβική. Το Σαντιάγο αποτελεί δικαίως το αντίπαλον 

δέος της Αβάνας: κοιτίδα της Κουβανικής Επανάστασης, 

μουσική πρωτεύουσα της Κούβας και, φυσικά, έδρα του 

σημαντικότερου καρναβαλιού της Καραϊβικής. Είναι μια 

πόλη φιλόξενη, ζωντανή, αισθησιακή. Τακτοποίηση στο 

 



 

 

  

ξενοδοχείο μας και πρώτη ελεύθερη γνωριμία με την 

πόλη. Το βράδυ τα στενά γύρω από τον Καθεδρικό 

σφύζουν από ζωή με τους τοίχους των ιστορικών καφέ 

να πάλλονται από σάλσα, ρούμπα και σον. 

 

7η ημέρα: Σαντιάγκο  

Το πρωί είναι αφιερωμένο στην ξενάγηση της πόλης. Θα 

επισκεφθούμε το Μουσείο του Καρναβαλιού, το Κάστρο 

του Μόρο με την πανοραμική θέα του κόλπου όπου 

έγιναν μάχες ανάμεσα σε πειρατές και Ισπανούς και 

ανάμεσα σε Ισπανούς και Αμερικανούς και θα 

εστιάσουμε στο Μουσείο του Στρατόπεδου Μονκάδα, 

όπου ο ξεναγός μας θα μας εξιστορήσει τα δραματικά 

γεγονότα της 26ης Ιουλίου, που ανέδειξαν ήρωες, 

αποτέλεσαν το έναυσμα για την Κουβανική Επανάσταση 

και διεθνοποίησαν τη μορφή μου έμελλε να καθορίσει το 

μέλλον της χώρας για τις επόμενες έξι δεκαετίες: τον 

Φιντέλ Κάστρο.  

Στο Νεκροταφείο της Αγίας Ιφιγένειας, μια πραγματική 

ανοιχτή γλυπτοθήκη μάς περιμένει και η ξενάγηση θα 

περιλαμβάνει τον τάφο του εθνικού ήρωα της χώρας, 

Χοσέ Μαρτί, εκείνον του Φιντέλ Κάστρο, καθώς και του 

Κομπάι Σεγκούντο των θρυλικών Buena Vista Social 

Club. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Σαντιάγκο – Μπαρακόα 

Αναχώρηση για την Μπαρακόα, την οποία μόλις 

αντίκρισε ο Κολόμβος, αναφώνησε: «Να, ο 

Παράδεισος». Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

 

9η ημέρα: Μπαρακόα 

Ξενάγηση στην Μπαρακόα, με τα ιστορικά ξύλινα σπίτια, 

τον παλιότερο ναό στην Κούβα, την τροπική βλάστηση 

και την παραλία να ξεδιπλώνεται σχεδόν νοσταλγικά 

μπροστά μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Μπαρακόα – Πλάγια Εσμεράλδα 

Αποχαιρετώντας την Μπαρακόα ετοιμαζόμαστε για την 

εντυπωσιακότερη οδική διαδρομή στην Καραϊβική, με την 

οργιώδη βλάστηση να φτάνει στις παρυφές της 

θάλασσας και τους φοίνικες να σκεπάζουν τον δρόμο 

για μεγάλα διαστήματα.  

Θα επισκεφθούμε μια φυτεία με κακαόδεντρα και θα 

μάθουμε πώς παρασκευάζεται η σοκολάτα, για να 

καταλήξουμε σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της 

Καραϊβικής, την Πλάγια Εσμεράλδα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Πλάγια Εσμεράλδα – Κάγιο Γκιγιέρμο 

Αναχώρηση για το Κάγιο Γκιγιέρμο, την αμμώδη νησίδα 

που ενώνεται με την κυρίως Κούβα μέσω ενός 

υπερθαλάσσιου δρόμου που κατασκευάστηκε τη 

 



 

 

  

δεκαετία του ’90 και μας προσφέρει μια μοναδική 

διαδρομή πάνω στα γαλαζοπράσινα νερά της 

Καραϊβικής. Διανυκτέρευση στο Κάγιο Γκιγιέρμο. 

 

12η ημέρα: Κάγιο Γκιγιέρμο 

Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τα νερά της 

Καραϊβικής και την κουβανική γαστρονομία. 

 

13η ημέρα: Κάγιο Γκιγιέρμο – Ρεμέδιος – Σάντα Κλάρα  

Αφού αφήσουμε πίσω μας τις παραδεισένιες παραλίες, 

θα κατευθυνθούμε για το Ρεμέδιος, ένα από τα πιο 

όμορφα χωριουδάκια της χώρας, και τη Σάντα Κλάρα, 

για την επίσκεψη στο μαυσωλείο του Τσε. Κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής ο αρχηγός μας θα μας κάνει μια 

λεπτομερή αναδρομή στη ζωή της πολυσχιδούς αυτής 

προσωπικότητας, από τον «Ερνεστίτο» -μέχρι την 

ωρίμανσή του- στον «Τσε». Γεύμα και διανυκτέρευση στη 

Σάντα Κλάρα. 

 

14η ημέρα: Σάντα Κλάρα – Αβάνα 

Δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε τη Σάντα Κλάρα χωρίς 

να επισκεφθούμε το τρένο, η ανατροπή του οποίου και η 

επακόλουθη κατάληψη του οπλισμού του από τον Τσε 

και τους άνδρες του επέφερε την πτώση της πόλης και τη 

φυγή του Μπατίστα.  

Επιστροφή στην πρωτεύουσα. Το τελευταίο βράδυ 

προσφέρεται για νυχτερινή ζωή ή απλώς για μια βόλτα 

στα σοκάκια της παλιάς πόλης, προσπαθώντας να 

χωνέψουμε τις εικόνες από τον περίπλου των δύο 

εβδομάδων στην Κούβα. 

 

15η ημέρα: Αναχώρηση από την Αβάνα 

Ελεύθερο πρωινό για ψώνια στο παζάρι της πόλης και 

νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 

επιστροφή στην Ελλάδα. 

 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε 

αναχώρηση. 



 

 

 

  

o Η Μαλεκόν είναι το meeting point της Αβάνας. Εδώ κάθονται με μπίρες και κασετόφωνα με μουσικές, ψαρεύουν, 
φλερτάρουν ή αράζουν με τις ώρες. Όταν παλιά συνεχώς κοβόταν το ρεύμα, η βόλτα στη Μαλεκόν ήταν ένας τρόπος 

για να δροσίζονται δίπλα στη θάλασσα. Και μπορεί ο μικρός τοίχος κατά μήκος της ακτής να λειτουργεί ως 
κυματοθραύστης, όταν όμως έχει καιρό, τα κύματα ανεβαίνουν μέχρι και δέκα μέτρα, πλένοντας με βία τον δρόμο και 

τα σπίτια. Η Μαλεκόν ενώνει την παλιά Αβάνα με την αριστοκρατική συνοικία Μαριμάρ. 

o Στην Αβάνα υπάρχει σταυρόσχημος βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου. Ανεγέρθηκε το 2004 ύστερα από απόφαση 
του ίδιου του Φιντέλ, ο οποίος είχε αναλάβει προσωπικά την επίβλεψη της ανέγερσής του μέχρι την τελευταία 

λεπτομέρεια. Η Λειτουργία γίνεται σε τρεις γλώσσες: ισπανικά, ελληνικά και σλαβονικά. Αν υπάρχουν επισκέπτες, 
τότε γίνεται και στα αγγλικά. 

o Πάνω από το 50% του λαού της Κούβας είναι νέοι και παιδιά.  

o Η Κούβα διαθέτει από τα υψηλότερα ποσοστά αλφαβητισμού στο κόσμο. Σύμφωνα με έκθεση της UNESCO, το 2011 
το ποσοστό ήταν 99%. Διαθέτει το πιο υψηλό μορφωτικό επίπεδο στις χώρες της Καραϊβικής και κατέχει τη 14η θέση 

στον κόσμο. 

o Η μουσική των Beatles ήταν αυστηρά απαγορευμένη από τον Φιντέλ. Το 2000 ο leader maximo αναθεώρησε, δήλωσε 
ότι ο Τζον Λένον αποτελεί τον απόλυτο εκφραστή των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του έστησε ένα άγαλμα σε 

ένα πάρκο στο Vedado. Μαζί με τα αποκαλυπτήρια οργανώθηκε grande συναυλία με μουσική των Beatles... 

o Οι ιστορίες των ανθρώπων που επί Φιντέλ προσπαθούσαν να περάσουν απέναντι στο Μαϊάμι είναι πολλές και όχι 
πάντα με happy end. Στις διάφορες απόπειρες έχουν χρησιμοποιηθεί από windserf μέχρι μπανιέρες...  

 

o Όλοι οι Κουβανοί έχουν ελεύθερη και καθολική πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Είναι γνωστό 
ότι η Κούβα εξάγει γιατρούς, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής -ειδικά στη Βενεζουέλα από την οποία προμηθεύεται πετρέλαιο-, 

προκειμένου να αποκτήσει τους πόρους που χρειάζεται. 

o «Moros y Cristianos» -δηλαδή Μαυριτανοί και Χριστιανοί- είναι ένα από τα πιο γνωστά 
πιάτα της κουβανέζικης κουζίνας, με μαύρα φασόλια, ρύζι και χοιρινό. 

o Αστικοί κουβανέζικοι μύθοι λένε ότι τα πούρα Αβάνας είχαν αυτή την ιδιαίτερη γεύση και το 
άρωμα διότι οι κοπέλες που δούλευαν στα εργοστάσια τύλιγαν τα φύλλα καπνού 

ρολάροντάς τα επάνω στους ιδρωμένους μηρούς τους. Η αλήθεια είναι ότι τα Habanos είναι 
όντως τα καλύτερα στον κόσμο, καθώς οι συνθήκες καλλιέργειας και το κλίμα είναι ιδανικά. 

o Στην Κούβα υπάρχουν και McDonald’s και Starbucks. 

 



 

 

  

o Πιο διαλλακτικός από τον αδελφό του, ο Ραούλ Κάστρο φαίνεται πρόθυμος να κάνει υποχωρήσεις από τις 
αρχές της επανάστασης όπου χρειάζεται. Άγνωστο όμως μέχρι ποιου σημείου… 

o Όλοι οι τουριστικοί οδηγοί του πλανήτη όταν μιλούν για τη νυχτερινή ζωή της Αβάνας αναφέρουν τα 
αγαπημένα μπαρ του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: το «Floridita» όπου έπινε ντάκιρι ο μεγάλος συγγραφέας και το 

«Bodeguita del Medio», όπου έπινε το μοχίτο του. 

 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

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

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 2.099 

€  2.279 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 3.019 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 670 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτείται 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα.  

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει 

να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας 

και στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

• Ημιδιατροφή. All Inclusive σε Τρινιδάδ, Πλάγια 

Εσμεράλδα και Κάγιο Γκιγιέρμο.  

• Μετακινήσεις με κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

• Ξενοδοχεία: στην Αβάνα το υπερπολυτελές Melia 

Cohiba 5*, στο Σαντιάγκο το Melia Santiago, στο 

Κάγιο Γκιγιέρμο το Melia Cayo Guillermo, στην 

Πλάγια Εσμεράλντα το Sol de Luna y Mares. Στις 

υπόλοιπες μικρές πόλεις, απλά καταλύματα από τα 

καλύτερα διαθέσιμα. 

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

• Μεταφορές, ξεναγήσεις και είσοδοι στα αξιοθέατα 

που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Βόλτα με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα του ΄50, 

δείπνο και ποτό σε τοπικό εστιατόριο.  

• Τοπικοί ξεναγοί.  

• Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλίο στα Ελληνικά 

Versus Travel 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

➢ Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε 

μας τι περιλαμβάνει) εκτός από Είσοδοι σε μουσεία και 

αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ 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 €670 

➢ Βίζα Κούβας (Το κόστος συμπεριλαμβάνεται στην 

παραπάνω τιμή) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά στο 

www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας τηλεφωνικά ή 

με φυσική παρουσία, με τα πλήρη στοιχεία σας 

(διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας 

δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε μικρά ή μεγάλα 

μυστικά προετοιμασίας που έχουμε εδώ και χρόνια 

συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και τη 

σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι 

έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για την 

αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι ευκρινή 

όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και των 

εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση της 

προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση 

συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το συγκεκριμένο 

ταξίδι ορίζεται στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κατάθεσης 

το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα που ταξιδεύει, έτσι 

ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας με 

μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η χρέωση 

αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια κόστους 

άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Για 

ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12 άτοκες 

δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας 

σύμβουλο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλαγών 

της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν και 

ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση που 

μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας 

σας, παρακαλούμε ελέγχετε το 

ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών σας, πριν 

προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 

Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 



Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει 

εισαγάγει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές 

από αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους 

ταξιδιώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus 

που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη 

Σερβίας 4, Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

ενδιαφέροντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός 

προορισμού με εμπορικό σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική 

σκηνή της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους 

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

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, 

που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του 

Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-

παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση 

που δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της 

ασφάλειας αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. 

Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  



• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης 

σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις 

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

οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν 

και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές 

μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και 

συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό 

φυλλάδιο που μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες 

εταιρείες και πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και 

εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο 

Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη 

των φίλων του το Versus Travel έχει τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να 

βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές 

σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που 

μαζί με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν 

θέλετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από 

αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο 

εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση 

προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, 

για να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο 

πνεύμα των περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, 

δίνοντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε 

στο να χαράσσουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους 



σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, 

διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, 

μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. 

Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω 

από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε μόνο στο 

Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις 

αναγκαστικές ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται 

φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και 

πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, 

λόγω της τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας 

δύναμη για τις αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές 

φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν 

«κουτσουρεύουμε» τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως 

προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες 

τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά 

πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε 

απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία 

αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, 

αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι 

απρόβλεπτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι 

ταξιδιώτες νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν 

είναι στημένο, ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή 

κατάθεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής 

αγοράς, είναι δίπλα σας, με έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, 

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

στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και 



από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της 

Ινδίας, του Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο 

Ίντερνετ για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 

μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

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

Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


