
 

 

 

  

Μαδαγασκάρη 

Μαυρίκιος - Ρεουνιόν 
 Ένα ταξίδι στο όνειρο, ένα ταξίδι που λίγες φορές προτείνεται 

στην Ελληνική αγορά, σε έναν αληθινό παράδεισο,  

με την πιο πλούσια χλωρίδα και πανίδα στη Γη! 

Αναχωρήσεις 2021: 18.05, 06.07, 31.08, 30.09, 02.11    16ημέρες 

   14 ημέρες 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Πρωτότυπο ταξίδι, συναρπαστικό σε όλη τη διάρκειά του, 

με εξερευνητικό χαρακτήρα που θα χαρίσει αξέχαστες 

εμπειρίες στους ταξιδιώτες του, δίνοντας έμφαση στο 

φυσιολατρικό και λαογραφικό στοιχείο της 

Μαδαγασκάρης, με πολύ καλές -για τα δεδομένα της 

περιοχής πάντα- προδιαγραφές. Σο μεγάλο ατού του 

δύσκολου σχεδιασμού του είναι η σωστή αναλογία 

φυλών, φύσης και εθνικών πάρκων. Δυνατό πλεονέκτημα 

του ταξιδιού είναι η διαμονή και περιήγηση στο 

ανεξερεύνητο νησί του Ινδικού, το Ρεουνιόν.  

 

Μεγάλο ατού του προγράμματος θεωρούνται οι πτήσεις: 

άφιξη στη Μαδαγασκάρη με την AirFrance και απευθείας 

επιστροφή στην Ευρώπη με την AirFranceαπό το 

Ρεουνιόν. 

 

Σο πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

 Σο Εθνικό Πάρκο Ίσαλο με τους παράξενους 

βραχώδεις σχηματισμούς και την απίστευτη ποικιλία 

χλωρίδας και πανίδας.  

 Σο ασύλληπτης ομορφιάς δάσος βροχής Περινέ με 

τους λεμούριους, τα ζώα - σύμβολα της 

Μαδαγασκάρης. το Περινέ θα δούμε και τους 

σπάνιους λεμούριους Ίντρι! 

 Επίσκεψη στη φάρμα Περέιρας, στη Μαδαγασκάρη, 

για να δούμε από κοντά σπάνια είδη χαμαιλεόντων! 

 Σο Πάρκο Άντζα με τους λεμούριους με «τα μαύρα 

δαχτυλίδια στην ουρά». 

 Ξενάγηση στην Ανταναναρίβο, πρωτεύουσα της 

Μαδαγασκάρης.  

 Σην αποικιακή πόλη Αντσιράμπε, στη Μαδαγασκάρη, 

με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα 

ποδήλατα. 

 Σην μικρή πόλη Αμποσίτρα με τα περίφημα 

ξυλόγλυπτα. 

 Επίσκεψη σε τοπική μονάδα κατασκευής χειροποίητου 

χαρτιού Antaimoro. 

 Εξερεύνηση της ενδοχώρας του νησιού Ρεουνιόν, 

υπερπόντια κτήση της Γαλλίας, με το ηφαίστειο, την 

καταπράσινη περιοχή της αλαζί και το χωριό ιλαός 

σε υψόμετρο 1.200 μ. Βλέπουμε καλά το νησί, με δύο 

εκδρομές στην ενδοχώρα.  

 Περιήγηση στο νησί του Μαυρίκιου, με 

εμπεριστατωμένη ξενάγηση της πρωτεύουσας Πορτ 

Λουίς αλλά και σημαντικά αξιοθέατα εκτός πόλης! 

  

Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα 

Ελληνικά VersusTravel. 

 

Μαδαγασκάρη 
Μαυρίκιος-Ρεουνιόν 
 

Η Μαδαγασκάρη είναι ένας τόπος 

με στοιχεία ασιατικά και αφρικανικά, 

που εκπλήσσει με τις πολλές της 

όψεις. Είναι μια από τις πιο πλούσιες 

οικολογικά χώρες του πλανήτη. 

Φημίζεται για τον καφέ, το 

ζαχαροκάλαμο, το πράσινο πιπέρι 

και την αρωματική βανίλια, αλλά και 

για τη φιλοξενία των κατοίκων της. 

Φύση απίστευτης ομορφιάς, που 

δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, 

εκπρόσωποι του ζωικού βασιλείου 

που ζουν μόνο εδώ και έθιμα 

μοναδικά σε αυτόν τον τόπο, 

καθιστούν αυτόν τον 

απομακρυσμένο παράδεισο έναν 

συγκλονιστικό προορισμό.  

Σο "Μαργαριτάρι του Ινδικού", ο 

Μαυρίκιος είναι ένα νησί με σπάνιες 

φυσικές ομορφιές. Νησί εξωτικό, 

νησί των δυνατών αντιθέσεων, με 

γαλαζοπράσινες θάλασσες και 

χρυσόλευκες αμμουδιές με αμέτρητα 

φοινικόδενδρα. 

Γεννημένη από την ηφαιστειακή 

οργή της γης, η Ρεουνιόν (ή Ρεϋνιόν) 

έχει μια άγρια ομορφιά και έναν 

πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, με 

τοπίασαγηνευτικά και απόκοσμα.  

 

Οχήματα στη Μαδαγασκάρη 

 

Μέχρι και 16 άτομα: Μεταφορά με 

ένα πούλμαν, από 17- 21 άτομα: 

Μεταφορά με ένα πούλμαν και 1 μίνι 

βαν, από 22 άτομα και πάνω: 

Μεταφορά με 2 πούλμαν. Παρόλο 

που οι υποδομές της χώρας είναι 

πολύ χαμηλές, διαθέτουμε πολύ 

καλά και δοκιμασμένα οχήματα για 

το επίπεδο της χώρας. 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα διαμάντια του Ινδικού Ωκεανού, τρία νησιά με τόσο διαφορετική ταυτότητα σαν τρεις 

ξεχωριστοί κόσμοι. Ο Μαυρίκιος, η Μαδαγασκάρη και η Ρεουνιόν (γαλλικό υπερπόντιο 

έδαφος) μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι-εξερεύνησης, όπου ο στόχος είναι να χαρούμε την 

απίστευτη όσο και τόσο διαφορετική φύση που συναντάμε μόνο εδώ, όπως τους λεμούριους 

της Μαδαγασκάρης και τα δέντρα-μπαομπάμπ, ένα ταξίδι σε ένα αληθινό ανθρωπολογικό 

εργαστήριο, ένα σπάνιο απομονωμένο καταφύγιο της φύσης. Η προσθήκη της Ρεουνιόν στο 

τέλος της διαδρομής προτείνεται όχι μόνο για μικρή χαλάρωση και σχολιασμού από τους 

ταξιδιώτες των εμπειριών που βίωσαν στη Μαδαγασκάρη, αλλά και για την εξερεύνηση ενός 

νησιού που, πιστέψτε μας, δεν είναι μόνο τόπος διακοπών, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον νησί 

του Ινδικού, ένας εξωτικός παράδεισος. 

 

 

 

 Αναζητήστε τους διαφόρων ειδών λεμούριους στα πάρκα Άντζακαι Περινέ. 

 Παρατηρήστε τα μπαομπάμπ, από τα πιο αναγνωρίσιμα όσο και σπάνια δέντρα στον 

πλανήτη. 

 Εξερευνήστε την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, Ανταναναρίβο. 

 Κάντε βόλτες με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα ποδήλατα στην αποικιακή πόλη 

Αντσιράμπε. 

 Επισκεφτείτε το παραδοσιακό εργοστάσιο παραγωγής του περίφημου χαρτιού 

Antaimoro. 

 Διατρέξτε το «δρόμο με τις φυλές» - την πιο διάσημη διαδρομή της Μαδαγασκάρης, με ένα 

μωσαϊκό φυλών, χωριών και παράξενων τοπίων. 

 Περπατήστε στο πάρκο Ίσαλο με τους υπέροχους βραχώδεις σχηματισμούς και 

κολυμπήστε στη φυσική «πισίνα» του. 

 Η καταπράσινη φύση της Ρεουνιόν, με το ηφαίστειο και τα απροσπέλαστα βουνά. 

 Οι εξωτικές παραλίες του Μαυρίκιου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 
Ξεκινάμε ηο ηαξίδι μαρ με ηον Μαυρίκιο, όπος αθιεπώνοςμε επαπκή σπόνο για να δούμε με 

εμπεπιζηαηωμένη ξενάγηζη ηην ππωηεύοςζα Ποπη Λοςίρ αλλά και ζημανηικά αξιοθέαηα εκηόρ πόληρ, 

ππιν ζςνεσίζοςμε για ηη Μαδαγαζκάρημε ηη μοναδική ηηρ θύζη και ηοςρ ςπέποσοςρ ανθπώποςρ 

ηηρ. Επιζκεπηόμαζηε ηην ππωηεύοςζα ηηρ Μαδαγαζκάπηρ, ηην Ανηαναναρίβο, ηο Περινέ με ηοςρ 

ζπάνιοςρ λεμούπιοςρ. Από ηην Τάνα θα πεηάξοςμε για ηην Τουλεάραπό όπος θα θηάζοςμε ζηο 

Εθνικό Πάρκο Ίζαλομε ηοςρ παπάξενοςρ, βπασώδειρ ζσημαηιζμούρ, ηην Αμπαλαβάο με ηο 

παπαδοζιακό επγοζηάζιο σαπηιού Antaimoro, ηην σηιζμένη ζε ηπία επίπεδαΦιανηαρανηζόα με ηοςρ 

πολλούρ ναούρ, ηην Αμπροζίηρα, πος είναι κςπίωρ γνωζηή για ηα πεπίθημα ξςλόγλςπηά ηηρ, και ηην 

Ανηζιράμπε. Το ηαξίδι μαρ ολοκληπώνεηαι ζηη Ρεουνιόν, ένα καηαππάζινο «ζμαπάγδι» ζηον Ινδικό 

Ωκεανόμε απίζηεςηη βιοποικιλόηηηα, ηθαίζηειο και καηαππάζινη θύζη.  



 

 
 

 

 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 

Η Μαδαγασκάρη, αν και βρίσκεται σε σχετική γεωγραφική 

εγγύτητα με την Αφρική, αποτελεί ένα ανθρωπολογικό εργαστήρι 

σύνθεσης Ασιατών και Αφρικανών, με τη βασική πολιτισμική και 

εθνολογική αναφορά να προέρχεται από τη μακρινή Ινδονησία. 

χι τυχαία, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων οι πρόγονοι των σημερινών 

Μαδαγασκαριανών, σπουδαίοι θαλασσοπόροι της εποχής τους, έφτασαν στο νησί πριν 

από 2.000 χρόνια.  

το νησί ζουν σήμερα περί τις 20 φυλές αφροασιατικής προέλευσης, που ως επί το πλείστον 

ακολουθούν τις παραδοσιακές ανιμιστικές παραδόσεις τους με βάση τη λατρεία των 

προγόνων. Με τέτοια φυλετική ποικιλότητα είναι φυσικό η Μαδαγασκάρη να διαθέτει έναν 

τεράστιο πλούτο εθίμων και ηθών, που 

προκαλεί το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

των ανθρωπολόγων από ολόκληρο τον 

κόσμο. Επίσης η Μαδαγασκάρη είναι 

παγκοσμίως γνωστή για τη μοναδική άγρια 

φύση της.  

Έχοντας αποκοπεί από την ανατολική ακτή 

της Αφρικής πριν από εκατομμύρια χρόνια, η 

πανίδα και η χλωρίδα της εξελίχθηκαν σε 

απομόνωση με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

πολλά ενδημικά είδη που ζουν αποκλειστικά 

και μόνο στο νησί αυτό.  

Σο ζώο -σύμβολο της Μαδαγασκάρης, ο λεμούριος, απαντάται σε ποικίλες μορφές και 



 

 
 

μεγέθη, ενώ υπάρχουν έξι ενδημικά είδη μπαομπάμπ, το δένδρο - σύμβολο της χώρας. 

Σο μαγικό χαρτί Ανταϊμόρο 

Μία από τις πιο σημαντικές πόλεις είναι η Αμπλαβάο, όχι 

μόνο για την αποικιακή αρχιτεκτονική της αλλά και για το 

παραδοσιακό εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro. Σο χαρτί 

Antaimoro έχει την ιστορία του. Σον 7ο αιώνα, ένα αραβικό 

καράβι ναυάγησε στη νοτιοανατολική ακτή της 

Μαδαγασκάρης. Η φυλή που έμενε εκεί (Αntaimoro) 

βοήθησε το πλήρωμα του καραβιού. Οι Άραβες, ως 

μουσουλμάνοι, είχαν μαζί τους το Κοράνι, όμως με την 

πάροδο του χρόνου άρχισε να φθείρεται. Αυτό τους 

οδήγησε στην αναζήτηση ενός φυτού που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να αντιγράψουν το αρχαίο τους κείμενο. 

Σο φυτό αυτό βρέθηκε. Ήταν η Avoha, ένα είδος μουριάς, και από τότε το τελικό προϊόν που 

δημιούργησαν ονομάζεται χαρτί Antaimoro. Σο 1936 Γάλλος αγρότης PierreMathieu άρχισε την 

κατασκευή του χαρτιού σε ευρύτερη κλίμακα. Ακόμα και σήμερα λέγεται ότι το χαρτί αυτό έχει μαγική 

δύναμη, μιας και μέχρι πρόσφατα η μόνη του χρησιμότητα ήταν για την κατασκευή μαγικών βιβλίων 

από τους θεραπευτές και τους μάγους. Σο εργοστάσιο δεν είναι μεγάλο και ο χώρος εργασίας σχεδόν 

πρωτόγονος για ένα Δυτικό. Παρόλο που η εργασία είναι μηχανική και αρκετά κουραστική, οι ντόπιοι 

είναι ευγνώμονες που μπορούν και δουλεύουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο μπαομπάμπ είναι ένα πολύ αλλόκοτο δέντρο, που φύεται 

στη Μαδαγασκάρη, στην ηπειρωτική Αφρική και την 

Αυστραλία.  

Ανάλογα με το είδος τους, τα δέντρα φτάνουν σε ύψος από 5 

έως 30 μέτρα, ενώ η διάμετρος του κορμού τους κυμαίνεται 

από 7 έως 15 μέτρα.  

Σο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ο «πρησμένος» 

κορμός τους, που στην πραγματικότητα αποτελεί χώρο 

αποθήκευσης νερού - το δέντρο μπορεί να αποθηκεύσει 

τουλάχιστον 120.000 λίτρα νερού και να αντέξει και σε πολύ 

σκληρές συνθήκες ξηρασίας.  

Σα κλαδιά στην κορυφή του δένδρου είναι πολύ μικρά σε 

σχέση με τον κορμό. Οι καρποί του είναι ξυλώδεις σε μορφή 

πεπονιού.  

Σο μπαομπάμπ έχει πολλαπλές χρήσεις: Σο φρούτο περιέχει έξι 

φορές περισσότερη ποσότητα βιταμίνης C από τα 

πορτοκάλια και διπλάσια ποσότητα ασβεστίου από το γάλα.  

Ο χυμός τους χρησιμοποιείται στην παρασκευή αλκοολούχου 

ποτού. Οι σπόροι παράγουν βρώσιμο λάδι και τρώγονται 

ωμοί ή ψημένοι. Σα φύλλα τρώγονται ως λαχανικό. Οι ίνες του 

φλοιού του δένδρου χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

σχοινιών.  

Η χρήση του όμως δεν περιορίζεται στην κατανάλωση, καθώς 

χρησιμοποιείται και στην ιατρική και συγκεκριμένα, το φρούτο, 

τα φύλλα και η φλούδα ωφελούν σε περίπτωση πυρετού και 

νεφρικών ασθενειών και οι σπόροι του κατά τηςδυσεντερίας. 

ύμφωνα με έναν αραβικό μύθο, το μπαομπάμπ οφείλει το 

αλλόκοτο σχήμα του στον ίδιο το Διάβολο, που κάποτε το 

ξερίζωσε και το ξαναφύτεψε ανάποδα (upside-downtree).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρεϋνιόν  - Απόδραζη ζηις Νόηιες Θάλαζζες 

Σο "διαμάντι" του Ινδικού ωκεανού είναι ένα "καλά κρυμμένο μυστικό" της μητροπολιτικής Γαλλίας.την 

εποχή του Ευρώ, η εξωτική διέξοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονομάζεται ΡΕΫΝΙΟΝ. Αν και άγνωστη σε 

πολλούς ταξιδιώτες, η Γαλλική αυτή κτήση είναι ένα από τα πιο όμορφα και ιδιόμορφα μέρη στον 

κόσμο, ένα νησί θεαματικών θαυμάτων της φύσης, φοβερών ορεινών σκηνικών και εξαιρετικών 

παραλιών. 

Ένα καταπράσινο νησί με τεράστιο ενδιαφέρον, γεννημένο από την ηφαιστειακή οργή της γης, με μια 

άγρια ομορφιά και έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι πόλεις της έχουν την ατμόσφαιρα της παλιάς 

Γαλλίας.Σο τοπίο της είναι απόκοσμο, σαγηνευτικό, σαν να έχει ξεπηδήσει από γκαλερί έργων τέχνης. Η 

φύση μοιάζει να "κάνει επίδειξη"! 

Πανύψηλοι μυτεροί βράχοι, περίεργα σχήματα βουνών, κρατήρες με οργιαστική βλάστηση, πετρωμένα 

ποτάμια λάβας, ορμητικοί καταρράκτες με κρυστάλλινα νερά, ζούγκλες, βαθύτατες χαράδρες, 

πανέμορφες παραλίες, κρυφοί όρμοι και απόκρημνοι γκρεμοί, που η δύναμη του ωκεανού δεν 

κατάφερε ακόμα να απαλύνει.  



 

 
 

Πέρα όμως από το ονειρικό θέαμα, το καλό φαγητό κατέχει περίοπτη θέση στην καθημερινότητα της 

Ρεϋνιόν,όπως άλλωστε αρμόζει στη γαλλική της καταγωγή. Εξάλλου, κάθε Γάλλος που σέβεται τον 

εαυτό του επιχειρεί, αργά ή γρήγορα, το "προσκύνημα" στο νησί αυτό του Ινδικού. 

 

 

 

 

  

Προσανατολισμός 

λοι οι παραθαλάσσιοι οικισμοί έχουν ονόματα 

Αγίων.Πρωτεύουσα του νησιού είναι το εν Ντενί, με 

μουσεία, γκαλερί αλλά και εξαιρετική αρχιτεκτονική, 

με διατηρητέα κρεολικά σπίτια και τοπικές αγορές. 

Η τοπική μουσική ακούγεται παντού. Πρόκειται για 

ένα ενδιαφέρον ανακάτεμα των ρυθμών ρέγκε, 

σέγκα και μαλόια, με τις καλύτερες στιγμές της 

γαλλικής, βρετανικής και αμερικανικής ροκ και 

παραδοσιακής μουσικής. 

Ηανατολική ακτή είναι διάσπαρτη από καλλιέργειες 

ζαχαροκάλαμου και βανίλιας, με πλούσια βλάστηση 

και καταρράκτες, ενώ οι δυτικές παραλίες είναι 

ιδανικές για κολύμπι με εξέχουσα το εν Ζιλ λε Μπεν, 

το "εν Σροπέ της Ρεϋνιόν", με τη γνωστή 

ατμόσφαιρα διακοπών, με Resorts, νυχτερινή ζωή και 

extremewatersports.  

Η Ρεϋνιόν προσφέρει θαυμάσιες πεζοπορικές 

δυνατότητες και διαθέτει άριστη υποδομή, κατά τα 

πρότυπα των Άλπεων ή των Δολομιτών. 

υγκρίνουν συχνά τη Ρεϋνιόν με τη Χαβάη, επειδή και 

οι δύο διαθέτουν εξίσου εντυπωσιακά τοπία, 

ηφαιστειακή δραστηριότητα και ευχάριστο κλίμα.  

 

Φσσικά αμυιθέατρα Cilaos και Salazie 

Οι τρεις λεκάνες του νησιού, που λέγονται συνήθως 

και "φυσικά αμφιθέατρα", προέκυψαν από ηφαίστεια 

που κατάρρευσαν δημιουργώντας αρχαίους 

κρατήρες και αποτελούν ιδανικές τοποθεσίες για 

τους λάτρεις της φύσης. Μαγευτικοί καταρράκτες 

μέσα σε οργιώδη, τροπική βλάστηση, κοιλάδες 

"ντυμένες" σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και 

βαθιά φαράγγια που αφήνουν άφωνο κάθε 

επισκέπτη. Γραφικά χωριουδάκια σε υψόμετρα άνω 

των 1.200 μέτρων, γεμάτα πολύχρωμα λουλούδια και 

περιτριγυρισμένα από τις υψηλότερες κορυφές του 

νησιού με τα πυκνά δάση.  
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«Ο Θεός πρώτα έφτιαξε τον Μαυρίκιο και μετά τον Παράδεισο. Και τον έφτιαξε 

αντιγράφοντας τον Μαυρίκιο» 

Ο Μαρκ Σουέιν προσπάθησε να σκιαγραφήσει όσο πιο αντικειμενικά γίνεται αυτήν την 

πανέμορφη κουκίδα γης, που ανήκει στην Αφρική και λιάζεται στο νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, 

900 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Μαδαγασκάρης. 

Μπλε ωκεανός που ζαλίζει, λευκές παραλίες με ψιλή άμμο που μπερδεύεται στα μαλλιά, 

φοινικοδάση που αγκαλιάζουν τις απόμερες παραλίες. 

Εκεί που σκάει το κύμα, ξεπηδάνε παραμυθένια θέρετρα, που υπόσχονται να σας χαρίσουν 

τις διακοπές των ονείρων σας. Εσάς, που αναζητάτε διακοπές με υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες σε έναν απόλυτα χαλαρωτικό παράδεισο. 

Ένα νησί απλωμένο νωχελικά στο Αρχιπέλαγος Μασκαρένιας, μέσα σε μια αγκαλιά από 

κοράλλια - το κοραλλιογενές φράγμα που το περιβάλλει κάνει τη θάλασσα ακίνδυνη και 

απολαυστική σαν λίμνη. 

Νησί εξωτικό, νησί των δυνατών αντιθέσεων. Δαντελένιες παραλίες με ολόλευκη άμμο, που 

βρέχονται από τα ζεστά και καθαρά νερά του Ινδικού ωκεανού. Επίπεδες εκτάσεις με φυτείες 

ζαχαροκάλαμου, που εναλλάσσονται με ηφαιστειογενή βουνά και ένα πλήθος λουλουδιών, 

φυτών και πουλιών που δημιουργούν ένα απίστευτο καλειδοσκόπιο χρωμάτων.Ένα 

σταυροδρόμι, στο οποίο σμίγουν οι δρόμοι διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών και 

εθνικοτήτων, όπως κρεολοί, μαδαγασκαριανοί, ινδομαυρικιανοί και αφρικανοί. 

Οι εκλεκτές σπεσιαλιτέ της μαυρικιανής κουζίνας είναι γεμάτες αντιθέσεις. 

Μπαχαρικά και αρώματα αναμιγνύονται μεταξύ τους και δημιουργούν κινέζικα, ινδικά, 

κρεολικά και αραβικά πιάτα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Μαυρίκιος 

υγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για τον Μααυρίκιο.  

 

2η ημέρα: Άφιξη στον Μαυρίκιο 

Άφιξη στο νησί του Μαυρίκιου. την πρωτεύουσα Πορτ 

Λουίς ζει μία σύγχρονη, πολυσύχναστη, πολύβουη 

πόλη, γεμάτη από γεύσεις, χρώματα και αρώματα της 

Ανατολής. Μοντέρνα, πολυώροφα εμπορικά κέντρα 

μπερδεύονται με αποικιακού ρυθμού κτίρια, κινέζικες 

παγόδες με εργοστάσια, ινδουιστικοί ναοί και 

μουσουλμανικά τζαμιά με αποθήκες και μια υπέροχη 

αγορά, μεταξύ αραβικού παζαριού και γαλλικής 

αγοράς. Σο Πορτ Λούις μπορεί να είναι η πρωτεύουσα, 

το Κουρεπίπε όμως είναι όλα τα λεφτά. την κυριολεξία. 

Πολιτικοί, επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι, όλη η 

άρχουσα τάξη κατοικεί εδώ, σε μια πανέμορφη πόλη, 

στην καρδιά του νησιού, με μεγάλους δρόμους, 

μεγάλες πλατείες και μοναδικά κτίρια. 

Σο μεγαλύτερο πάρτι γίνεται στο Γκράντ Μπέι, το αιν 

Σροπέζ του Μαυρίκιου. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα εδώ, 

είναι μια μοναδική εμπειρία. Για διασκέδαση, για ψώνια, 

για φαγητό, για κολύμπι, για σπορ, ότι κι αν σκεφθεί 

κανείς, αυτή η γωνιά εδώ, στο βορειοδυτικό μέρος του 

νησιού, είναι από τις ιδανικότερες στον πλανήτη. 

Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Μαυρίκιος (Ξενάγηση) 

Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία μας με το νησί, 

εστιάζοντας κυρίως στο βόρειο τμήμα του, για να δούμε 

τον Βοτανικό Κήπο, το Κτήμα-Μουσείο της Ζάχαρης και 

την πρωτεύουσα Πορτ Λουίς. Ο Βοτανικός Κήπος, από 

τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στον Μαυρίκιο, 

δημιουργήθηκε πριν από τριακόσια χρόνια, ως οι 

προσωπικοί κήποι του τότε Γάλλου κυβερνήτη του 

νησιού. τον αχανή κήπο φύονται πάνω από 650 είδη 

φυτών και δέντρων, ανάμεσά τους τα διάσημα 

μπαομπάμπ, τα νούφαρα-γίγαντες και δεκάδες 

θεραπευτικά βότανα. υνεχίζουμε με το Κτήμα-Μουσείο 

της Ζάχαρης, μία τεράστια έκταση περίπου 5.000 τ.μ., 

όπου θα ανακαλύψουμε τα πάντα για τη σπορά, την 

καλλιέργεια, την παραγωγή και την επεξεργασία της 

ζάχαρης. Από τη ζάχαρη του Μαυρίκιου παράγεται 

επίσης εξαιρετικής ποιότητας ρούμι, που θα έχουμε την 

ευκαιρία να βρούμε και εδώ! 

Κεντρικό ρόλο στη σημερινή μας περιήγηση έχει φυσικά 

η πρωτεύουσα Πορτ Λουίς: θα δούμε υπέροχα κτίρια 

γαλλικής αποικιακής αρχιτεκτονικής, το Θέατρο, τον 

αγγλικανικό και τον καθολικό καθεδρικό, το Ανώτατο 

Δικαστήριο, την τοπική αγορά, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, το φρούριο του 18ου αιώνα καθώς και την 

προκυμαία στο CaudanWaterfront, με τα καταστήματα 
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με όλες τις διεθνείς φίρμες. Με το τέλος της περιήγησής 

μας επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Μαυρίκιος – Πτήση για Ανταναναρίβο 

(Μαδαγασκάρη, ξενάγηση) 

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο, 

πρώην Σαναναρίβη ή Σάνα, όπως ονομάζουν χαϊδευτικά 

οι ντόπιοι την πόλη αυτή που βρίσκεται στο κέντρο 

σχεδόν του νησιού, σε υψόμετρο 1.380 μέτρων. Άφιξη 

στην πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, και στη συνέχεια 

ξενάγηση στην ξεχωριστή αυτή πρωτεύουσα του Ινδικού 

Ωκεανού. Κατά τη διάρκειά της θα δούμε το προεδρικό 

μέγαρο και τα παλάτια στην κορυφή του υψηλότερου 

λόφου, καθώς και το Βοτανικό κήπο με τη σπάνια 

πανίδα. Οι γεμάτοι ζωή δρόμοι της πόλη κατεβαίνουν 

μέχρι τη λίμνη Ανοσίν. τη συνέχεια θα επισκεφτούμε την 

πρώτη πρωτεύουσα του νησιού (που βρίσκεται σε 24 

χλμ. από τη σημερινή), την Αμπουιμάνγκα, έδρα του 

βασιλείου των Μερίνα - ένα αφρικανικό βασίλειο που 

κυριάρχησε στη Μαδαγασκάρη στο διάστημα 1540-1897. 

Η σκληρή φυλή των Μερίνα (που έδωσε περίφημους 

πολεμιστές, βασιλιάδες, αλλά και αυταρχικές βασίλισσες 

σαν την καταραμένη Ραναβαλόνα, την οποία 

εκθρόνισαν οι Γάλλοι) κατοικεί σήμερα στην πρωτεύουσα 

και στα γύρω βουνά, ασχολούμενη με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία με τα περίφημα zebu (βόδια με μεγάλες 

καμπούρες). Σα βόδια είναι για τους Μερίνα σύμβολα του 

πλούτου και της δύναμης. ποιος δεν έχει βόδια δεν 

κατέχει καλή κοινωνική θέση, ο κόσμος δεν τον σέβεται 

και δεν είναι σε θέση να τιμήσει τους προγόνους του με 

θυσίες ζώων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Ανταναναρίβο – Πτήση για Σούλεαρ – 

Ρανοχίρα  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Σουλεάρ. 

Καθώς οι βροχοπτώσεις εδώ στον Νότο είναι σπάνιες και 

χαμηλής έντασης το τοπίο είναι ξηρό, ενώ και πολλές 

κατοικίες είναι φτιαγμένες μόνο από λάσπη. Άφιξη στην 

Σουλεάρ και αναχώρηση οδικώς γιατη Ρανοχίρα, 

ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα από διάφορα χωριά 

αφρικανικών φυλών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε τους περίφημους τάφους Mahafaly, καθώς και τα 

παράξενα δέντρα μπαομπάμπ, που μοιάζουν σαν να 

είναι φυτεμένα ανάποδα - τα κλαδιά τους μοιάζουν σαν 

ρίζες δέντρου. Άφιξη στη Ρανοχίρα, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Ρανοχίρα – Εθνικό Πάρκο Ισάλο – Ρανοχίρα 

Η Ρανοχίρα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στον ορεινό 

όγκο του Ισάλο και το οροπέδιο Χορόμπε. Αυτή ακριβώς 

η χωροταξική της τοποθέτηση την καθιστά ιδανική 

αφετηρία για τις εξορμήσεις στο Εθνικό Πάρκο Ίσαλο: Η 

φύση με την απλότητά της για ακόμα μια φορά θα σας 

Φαμαιλέων στο 

Καταφύγιο Ερπετών 

Πευριέρας 

Οικογένεια λεμούριων 

Ανταναναρίβο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εντυπωσιάσει. Η χλωρίδα και η πανίδα μοναδική, δεν 

συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο και σίγουρα 

θα σας δημιουργήσει μία αίσθηση δέους! Πεδιάδες 

εναλλάσσονται με παράξενους βραχώδεις 

σχηματισμούς, μοναδικούς στον πλανήτη, που ο αέρας 

και το νερό τούς έχουν δώσει περίεργες μορφές που 

ξαφνιάζουν. Ανάμεσα στους παράξενους 

σχηματισμούς των βράχων υπάρχουν τάφοι της Φυλής 

Μπαρά. τη συνέχεια θα επισκεφτούμε μια περιοχή του 

πάρκου που μοιάζει με όαση ανάμεσα στο πέτρινο 

τοπίο! Η περιοχή αυτή θα σας μαγέψει με τη φυσική 

«πισίνα» και τον Καταρράκτη Ναμαζάχα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Ρανοχίρα – Αμπαλαβάο (Πάρκο Άντζα, 

Εργοστάσιο Φαρτιού) – Υιαναραντσόα 

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Φιαναραντσόα, 

ακολουθώντας μια διαδρομή μέσω του οροπεδίου 

Χορόμπε.  

Καθοδόν, επισκεπτόμαστε το Πάρκο Άντζα, ένα 

προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής, όπου 

παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση «μάκι», των 

λεμούριων με τη δαχτυλιδωτή ουρά. Οι μάκι ζούσαν σε 

μεγάλη αφθονία στη Μαδαγασκάρη, πολλοί ντόπιοι 

μάλιστα διατηρούσαν ένα εισόδημα πουλώντας μάκι, 

μέχρι που το 95% του πληθυσμού εξαφανίστηκε! Σότε οι 

κάτοικοι έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας 

και διάσωσης των λεμούριων μάκι, αποτέλεσμα του 

οποίου είναι και το Πάρκο Άντζα. 

υνεχίζοντας τη διαδρομή μαςθα κάνουμε στάση στην 

Αμπαλαβάο, μία οινοπαραγωγική περιοχή με τη 

μεγαλύτερη αγορά ζεμπού στη χώρα. Φτάνοντας στην 

Αμπαλάβαο, θα επισκεφτούμε το παραδοσιακό 

εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro, όπου με τη χρήση ενός 

είδους μουριάς, της Avoha, δημιουργούν το περίφημο 

αυτό χαρτί. Σο 1936 ο Γάλλος αγρότης PierreMathieu 

άρχισε την κατασκευή του χαρτιού σε ευρύτερη κλίμακα 

αλλά ακόμα και σήμερα λέγεται ότι το χαρτί αυτό έχει 

μαγική δύναμη, μιας και μέχρι πρόσφατα η μόνη του 

χρησιμότητα ήταν για την κατασκευή μαγικών βιβλίων 

από τους θεραπευτές και τους μάγους. 

Φτάνουμε στη Υιαναραντσόα, ακαδημαϊκό και 

πνευματικό κέντρο της Μαδαγασκάρης. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Υιαναραντσόα – Αμποσίστρα – Αντσιράμπε 

Σο πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για τη Αμποσίστρα, 

μια πόλη που είναι γνωστή για τα περίφημα ξυλόγλυπτά 

της, μια παράδοση που διατηρεί η φυλή Ζαφιμανίρι και 

που έχει μάλιστα ανακηρυχθεί μνημείο άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρόνος για τα καταστήματα 

της πόλης και συνεχίζουμε μέσα από μια όμορφη 

διαδρομή με καταπράσινους ορυζώνες και με 

ενδιάμεσες στάσεις σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος 

για την Αντσιράμπε, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 

μέτρων. Η Αντσιράμπε είναι δημιούργημα Νορβηγών 

Λεμούριος Ίντρι 

Εθνικό Πάρκο Ισάλο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπαομπάμπ 

ιεραποστόλων. Η πόλη έχει αποικιακό στιλ με μεγάλες βίλες, 

ανθισμένους κήπους και διάσημες θερμοπηγές. Παντού στο 

δρόμο βλέπει κανείς τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα 

ποδήλατα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

αντικειμένων και επιβατών, κληρονομιά από Κινέζους εργάτες 

που δούλευαν στις κατασκευές δρόμων και σιδηροδρόμων. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Αντσιράμπε – Αμπατολάμπυ – Ανταναναρίβο  

Οι ηφαιστειακοί λόφοι που περιβάλλουν την πόλη είναι 

διάσπαρτοι από λίμνες κρατήρων, ένα τοπίο που θα δούμε 

πιο προσεκτικά με την βόλτα μας γύρω από την Αντσιράμπε. 

Αναχωρούμε στη συνέχεια με τελικό μας προορισμό για 

σήμερα την πρωτεύουσα Ανταναναρίβο. Καθοδόν, καθώς 

περνάμε ανάμεσα από όμορφα τοπία με ορυζώνες, κάνουμε 

στάση στην Αμπατολάμπυ, για να δούμε πώς οι ντόπιοι 

κατασκευάζουν τα αλουμινένια τους μπακίρια και 

κατσαρολικά. υνεχίζουμε για την πρωτεύουσα. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Ανταναναρίβο – Περινέ  

Πρωινή αναχώρηση οδικώς για το Περινέ, μέσω μιας 

διαδρομής που μας περνά μέσα από ορυζώνες και μεγάλες 

εκτάσεις με καλλιέργειες. Καθοδόν θα κάνουμε μία στάση για 

επίσκεψη στο Καταφύγιο Ερπετών Peyrieras όπου θα δούμε 

από κοντά τα πιο σπάνια είδη χαμαιλεόντων της χώρας, 

αλλά και πολλά άλλα είδη ερπετών και ζώων που συναντάμε 

μόνο στη Μαδαγασκάρη, πριν συνεχίσουμε για τον τελικό 

μας προορισμό, το Περινέ. Η περιοχή αυτή είναι διάσημη 

χάρη στους περίφημους λεμούριους: συναντώνται παντού 

στη Μαδαγασκάρη, μόνο στο Περινέ όμως θα δούμε από 

κοντά τους σπάνιους λεμούριους Ίντρι. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο κατάλυμά μας. Σο βράδυ θα κάνουμε έναν 

νυχτερινό περίπατο στο πάρκο, όπου –με λίγη τύχη- θα δούμε 

λεμούριους. Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: Περινέ (Λεμούριοι Ίντρι) 

Νωρίς το πρωί θα περιηγηθούμε στο πάρκο με τους 

σπάνιους λεμούριους Ίντρι: ευνοημένοι από την έλλειψη 

ανταγωνισμού που οφείλεται στη μακρόχρονη απομόνωση 

της Μαδαγασκάρης, οι λεμούριοι είναι ζώα κοινωνικά, που 

ζουν σε ομάδες και έχουν πολύ ανεπτυγμένο το σύστημα 

επικοινωνίας τους. Σα διάφορα καλέσματά τους, που 

μοιάζουν με ουρλιαχτά γάτας ή μουγκρητά σκύλου, 

προσθέτουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στη «φωνή» των δασών της 

Μαδαγασκάρης. Σο απόγευμα θα επισκεφθούμε επίσης το 

λεγόμενο και Νησί των Λεμούριων (LemurIsland), πριν 

επιστρέψουμε στο κατάλυμά μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: Περινέ – Ανταναναρίβο  

Αφού πάρουμε πρωινό, αναχωρούμε ξανά για την 

πρωτεύουσα, όπου με την άφιξή μας θα έχουμε χρόνο για να 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάνουμε τα ψώνια μας στην πόλη. Σακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: Ανταναναρίβο – Πτήση για Ρεουνιόν 

Μετά το πρωινό μας μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από 

όπου πετάμε για το Γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα, τη 

Ρεϋνιόν, ένα καταπράσινο νησί στον Ινδικό ωκεανό. Η 

Ρεϋνιόν "το σμαράγδι του Ινδικού", είναι ένα νησί με τεράστιο 

ενδιαφέρον. Η πρωτεύουσά της, το εν Ντενί, διατηρεί 

ακόμα την ατμόσφαιρα της Γαλλικής αποικιακής πόλης του 

18ου αιώνα. Οι βασικότεροι πόλοι έλξης του νησιού αυτού 

είναι οι υποβλητικές οροσειρές του με τις σκοτεινές 

ηφαιστειογενείς πλαγιές, που δημιουργούν αντίθεση με την 

ηρεμία της παράκτιας ζώνης, καθώς και οι πόλεις του με 

την ατμόσφαιρα της παλιάς Γαλλίας και τους μιγάδες 

κατοίκους τους. Θυμηθείτε πως το νησί αποτελεί 

υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας, είναι μέρος δηλαδή της 

επικράτειας του γαλλικού κράτους, «νομικά» δηλαδή είναι 

σαν να βρίσκεται κανείς στη Γαλλία (δηλαδή σε έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Με την άφιξή μας θα ξεκινήσουμε για να εξερευνήσουμε την 

ενδοχώρα, όπου θα δούμε τοπία απόκοσμα και 

σαγηνευτικά. Πανύψηλοι μυτεροί βράχοι, περίεργα σχήματα 

βουνών, κρατήρες με οργιαστική βλάστηση, πετρωμένα 

ποτάμια λάβας, ορμητικοί καταρράκτες, ζούγκλες, 

βαθύτατες χαράδρες, πανέμορφες παραλίες, κρυφοί όρμοι 

και απόκρημνοι γκρεμοί, που η δύναμη του ωκεανού δεν 

κατάφερε ακόμα να απαλύνει. Κατά τη διάρκεια της 

σημερινής μας ημέρας θα επισκεφθούμε το χωριό ιλάος, 

το οποίο βρίσκεται στην κεντρική οροσειρά της Ρεϋνιόν σε 

υψόμετρο 1.200 μέτρων. Παλιότερα αποτελούσε κρυψώνα 

για τους φυγάδες σκλάβους, ενώ σήμερα είναι γνωστό για 

τις θερμές πηγές του. τη συνέχεια θα δούμε το ηφαίστειο 

της Ρεϋνιόν. ας περιμένει μια καταπληκτική θέα από 

κόκκινα και μαύρα πετρώματα που πραγματικά θυμίζουν 

σεληνιακό τοπίο. Διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Ρεουνιόν 

Γνωρίζουμε σήμερα μία Ιδιαίτερης σημασίας περιοχή της 

Ρεουνιόν, τη αλαζί (Salazie), από τις πιο πράσινες (αλλά 

και με το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας) περιοχές του 

νησιού. Σο ανάγλυφο της περιοχής κατέστησε τη αλαζί 

δύσκολη στην πρόσβαση, «προφυλάσσοντας» ωστόσο με 

τον τρόπο αυτό το εξαιρετικά πλούσιο βιοαπόθεμα. 

Διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Ρεουνιόν – Πτήση επιστροφής 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος (check-out στις 12:00). τη 

συνέχεια μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για να 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

Σο παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Σο τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Ρεουνιόν  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Σιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειζηική ηαξιδιυηική αζθάλεια ηος Versus travel με καλς́τειρ για ηον 

κοπυνοφψ ππιν και μεηά ηο ηαξίδι αλλά και για καπανηίνα καηά ηη διάπκεια ηος 

ηαξιδιοω. 

Νοιώστε απόλστα προστατεσμένοι, όπως σας έτοσμε σσνηθίσει. 

Ιζσωοςν ψποι και ςπάπσοςν πποχποθέζειρ: Δείηε αναλςηικά ζηο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή ζηην απσή ηος παπψνηορ ππογπάμμαηορ 
ΠΡΟΟΦΗ! 

το VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€3.990 € 4.170 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 5.230 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €910 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνταιδιανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
τις 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.ύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα καιθέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

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

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΨΡΙΖΕΣΕ 

ΠΡΙΝ ΣΑΞΙΔΕΧΕΣΕ:  

 

 Σο 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. 

 Σο 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. Σο VersusTravel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 ε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Σουρκία, μπορείτε να 

ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

πωλήσεων.  

 υμμετοχή 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. 

 τη Μαδαγασκάρη ξενοδοχεία 3*+, 4*. Να 

τονίσουμε ότι η χώρα δεν έχει πολύ ανεπτυγμένη 

τουριστική υποδομή. Εμείς, με τη μεγάλη μας 

εμπειρία στο ταξίδι αυτό, έχουμε επιλέξει το καλύτερο 

ξενοδοχείο στην κάθε περιοχή της επαρχιακής 

Μαδαγασκάρης και κυρίως αυτά για τα οποία 

είμαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσουν τους 

Έλληνες ταξιδιώτες. 

 τον Μαυρίκιο ξενοδοχείο 4* 

 τη Ρεουνιόν ξενοδοχείο 4* sup. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά σε όλο το ταξίδι. 

 Μετακινήσεις με πολύ καλά μεταφορικά μέσα για 

το επίπεδο της Μαδαγασκάρης. 

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Σοπικοί ξεναγοί. 

 Έλληνας αρχηγός - συνοδός. 

 Ασφάλεια αστικήςευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά VersusTravel. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα 

οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. 

Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για 

έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: 990 €. 

 Βίζα Μαδαγασκάρης: Εκδίδεται και πληρώνεται 

τοπικά με κόστος περίπου 35€ κατ’ άτομο 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οχήματα που χρησιμοποιεί το VersusTravel στη Μαδαγασκάρη 

Μέχρι και 16 άτομα: μεταφορά με ένα πούλμαν, από 17 έως 21 άτομα: μεταφορά με 

ένα πούλμαν και 1 μίνι βαν, από 22 άτομα και άνω: μεταφορά με 2 πούλμαν 

Παρόλο που οι υποδομές της χώρας είναι πολύ χαμηλές, διαθέτουμε πολύ καλά και 

δοκιμασμένα οχήματα για το επίπεδο της χώρας.  

 

Σαξίδι για συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες 

Η τουριστική υποδομή της Μαδαγασκάρης είναι πολύ χαμηλή, Εμείς, με τη μεγάλη 

μας εμπειρία στο ταξίδι αυτό, έχουμε επιλέξει το καλύτερο ξενοδοχείο στην κάθε 

περιοχή της επαρχιακής Μαδαγασκάρης και κυρίως αυτά για τα οποία είμαστε 

σίγουροι ότι θα ικανοποιήσουν τους Έλληνες ταξιδιώτες. Επίσης, οι δρόμοι ναι μεν 

είναι ασφαλτοστρωμένοι, αλλά με μεγάλες λακκούβες λόγω κακής συντήρησης και 

έτσι διαδρομές μικρών αποστάσεων απαιτούν πολύ χρόνο, γεγονός για το οποίο 

πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.).  

 

Σο 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. Φωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 

στα προγράμματά του.  

ας 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€.  

 

ας 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. την 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΣΟΚΕ ΔΟΕΙ 

Σο υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-

18 ΑΣΟΚΕ ΔΟΕΙ, 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 

EΘΝΙΚΗΣΡΑΠΕΖΑ: 

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 

ΠΕΙΡΑΙΨ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

λα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΨΗ 

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΑ, 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/


 

 
 

ΔΨΡΕΑΝ ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Σο 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 

Σο 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  

 Σαξιδιωτικοί 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 ερβίας 4, 

τοά 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.  

Σο 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. 

το VersusClub αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Σετάρτης», 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.  

ας 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 τάδιο 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  

Σο VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

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

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

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

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκεςδόσεις 

Σο 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. τυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

τον χώρο του VersusClub, στο ύνταγμα, 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. Σο VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Σο ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Σο 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. λοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Σα 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. Σαξιδεύουμε 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 

χι 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). την τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Σίποτε 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. Σο 

VersusTravel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Φαλαρώστε & 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. Σίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Σα 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 –Τπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Σο 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  
Σο 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.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


