
 

 

 

 

Ένα ταξίδι πρωτοπόρο για τα Ελληνικά δεδομένα, σε μια χώρα με ομορφιά μοναδική, που βρίσκεται 

ανάμεσα στο Αραβικό Μαγκρέμπ και τη Δυτική νοτίως της Σαχάρας Αφρική.  

Το ταξίδι αυτό μας δίνει την ευκαιρία να βιώσουμε την έρημο, συνδυάζει μακρινές οάσεις, αρχαία 

χωριά Βερβερίνων και διαδρομές μέσα από τα αιώνια μονοπάτια των καραβανιών της Σαχάρας, 

που μετέφεραν αλάτι, χουρμάδες και χρυσό από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής προς το βορρά.  

Η Μαυριτανία είναι η γη, όπου μπορεί κάποιος να βρει μια εκπληκτική αλληλεπίδραση των 

αμμόλοφων και των ωκεανών, της τέχνης και της παράδοσης, του χθες και του σήμερα, των 

καραβανιών του μόχθου και της ψυχής, του υπεδάφους με τα πλούσια κοιτάσματα, μα κυρίως, των 

ανθρώπων με το πλούσιο "υπέδαφος"… 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά  
              18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601  Φαξ: 210 4101603 
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα  
             Τηλ. 210 3232800, 156, 581, 586, 796  Φαξ: 210 3232450 
  EMAIL: info@versus-travel.gr     WEBSITE: www.versus-travel.gr 
 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VERSUS CLUB – VERSUS CAFÉ: Λεωφ. Συγγρού 61, 5ος & 6ος όροφος  
             Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4101601 εσωτ. 217    
    Ένας μοναδικός Πολυχώρος ΔΩΡΕΑΝ για τους ταξιδιώτες μας 
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EEExxxppplllooorrriiinnnggg   MMMaaauuurrriiitttaaannniiiaaa   bbbyyy   VVVeeerrrsssuuusss   TTTrrraaavvveeelll!!!      
 

Το ταξίδι στη Μαυριτανία είναι ένα ιδιαίτερο και σπάνιο πρόγραμμα, το οποίο δεν 

πραγματοποιείται συχνά 

  

HHiigghhlliigghhttss,,  ΔΔυυννααττάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς::  
 

 Θα έρθουμε σε επαφή με μία χώρα ανέγγιχτη από το χρόνο 

 Θα έχουμε την εμπειρία να διαμείνουμε στην έρημο σε κατασκηνώσεις κάτω από τον έναστρο 

ουρανό 

 Θα γνωρίσουμε νομάδες, που κατοικούν ακόμα στις οάσεις και διακινούν την πραμάτεια τους 

στους δρόμους των καραβανιών της ερήμου 

 Θα δούμε προϊστορικές βραχογραφίες  

 Θα περιηγηθούμε στο Εθνικό Πάρκο Αργκέν, στο σημείο όπου η Σαχάρα πλησιάζει να αγγίξει 

τον Ατλαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά πάρκα αποδημητικών πουλιών στον κόσμο 

 Πρόκειται για μία γνήσια περιπέτεια με οχήματα 4x4 σε ειδικές διαδρομές, όπου σε κάποια 

σημεία είναι πιθανό να σας επιτραπεί να οδηγήσετε στην έρημο με τη βοήθεια του οδηγού μας!  

 Θα επισκεφθούμε μία από τις δεκάδες βιβλιοθήκες της Τσινγκουετί, όπου φυλάσσονται 

σημαντικά χειρόγραφα και βιβλία χιλιάδων ετών.  



ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  BBaanncc  dd''AArrgguuiinn  ((BBaanncc  dd''AArrgguuiinn  NNaattiioonnaall  PPaarrkk))  
 

Ανάμεσα στο Νουατχίμπου (την δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Μαυριτανίας) και 

στην πρωτεύουσα, βρίσκεται ένας καλά 

κρυμμένος επίγειος παράδεισος. 

Ακουμπώντας την ακτή του Ατλαντικού, το 

πάρκο περιλαμβάνει ένα θέαμα 

φαντασμαγορικό με αμμόλοφους που 

χύνονται στα νερά του ωκεανού, παράκτια 

έλη, μικρά νησιά και ρηχά παράκτια νερά, 

με ολόχρυσες παραλίες να τα 

περιτριγυρίζουν. Η αντίθεση μεταξύ του σκληρού περιβάλλοντος της ερήμου και της μεγάλης 

βιοποικιλότητας της θαλάσσιας ζώνης έχει δημιουργήσει μία περιοχή τεράστιας φυσικής καλλονής 

και συνάμα σημαντικής βιολογικής σημασίας. Μια ευρεία ποικιλία αποδημητικών πουλιών περνά το 

χειμώνα εκεί, έτσι το εθνικό πάρκο αποτελεί παράδεισο για τους παρατηρητές πτηνών. Πρόκειται για 

ένα από τα καλύτερα παρατηρητήρια στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα είναι σημαντικός σταθμός για 

τα αποδημητικά πουλιά μεταξύ Ευρώπης και Νότιας Αφρικής. Το ήπιo κλίμα και η απουσία της 

ανθρώπινης διαταραχής στην περιοχή κάνουν το πάρκο μια από τις σημαντικότερες περιοχές στον 

κόσμο για αυτά τα είδη. Ο πληθυσμός πτηνών είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μεταξύ 25.000 και 40.000 

ζευγαριών που ανήκουν σε 15 σπάνια είδη, εδράζουν εδώ. Τα περισσότερα από αυτά φτιάχνουν της 

φωλιές τους, στις αμμουδιές των νησιών, δίπλα στον αβαθή ωκεανό.  

Επίσης εδώ θα 

συναντήσει κανείς 

διάφορα είδη χελώνας 

και δελφινιού – τα οποία 

μάλιστα ακολουθούν οι 

ντόπιοι ψαράδες για να 

προσεγγίσουν κοπάδια 

των ψαριών- βρίσκονται 

σε αυτή τη περιοχή. Το 

πάρκο φιλοξενεί επίσης 

σημαντικές κοινότητες 

σπάνιων ψαριών, 

πουλιών και θαλασσίων 

θηλαστικών. 



ΜΜααυυρριιττααννίίαα  
 

Μαυριτανία, η χώρα που στο μεγαλύτερό της 

μέρος αποτελείται από έρημο, παρουσιάζει 

μία πολιτισμική αντίθεση, με τους Αραβο-

Βέρβερους στο βορρά και τους Μαύρους 

Αφρικανούς στο νότο, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού της είναι νομάδες.  

Στο Μεσαίωνα η Μαυριτανία ήταν η βάση των 

Αλμοραβίδων, οι οποίοι διέδωσαν τον 

Ισλαμισμό σε όλη την περιοχή και ήλεγχαν για 

ένα διάστημα το ισλαμικό κομμάτι της 

Ισπανίας. Το 15ο αιώνα Ευρωπαίοι έμποροι άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Μαυριτανία και 

το 1814 η χώρα τέθηκε υπό Γαλλική κυριαρχία. Τα κσουρ (οχυρωμένοι οικισμοί, πόλεις των 

καραβανιών) δημιουργήθηκαν μεταξύ του 8ου και του 14ου αιώνα ως ενδιάμεσοι σταθμοί στο 

δρόμο των καραβανιών ανάμεσα στο Μαρόκο και στα αφρικανικά βασίλεια. Ήκμασαν ως εμπορικά 

κέντρα αλλά αργότερα ερήμωσαν. Οι πόλεις αυτές συμπεριλήφθηκαν το 1996 στον κατάλογο με τα 

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.  

Αξιόλογη είναι επίσης η μουσική παράδοση στη 

χώρα. Τα παραδοσιακά μουσικά όργανα είναι 

έγχορδα και κρουστά, ενώ οι γυναίκες παίζουν 

διαφορετικά μουσικά όργανα από τους άνδρες. 

Κατά παράδοση στη Μαυριτανία υπάρχουν 

τρεις διαφορετικοί τρόποι παιξίματος: ο λευκός 

τρόπος, ο μαύρος και ο μιγαδικός, που 

απηχούν τις τρεις βασικές εθνοτικές ομάδες.  

Στη συνείδηση των Δυτικοευρωπαίων, η 

Μαυριτανία θεωρείται κάθε άλλο παρά κέντρο 

αστικού πολιτισμού. Έτσι, εκπλήσσει το γεγονός ότι πολλές πόλεις τns ερήμου στη χώρα αυτή, 

υπήρξαν επί αιώνες τόποι καλλιέργειας τns παιδείας και ότι στις Σχολές του Κορανίου 

περιπλανώμενοι μουσουλμάνοι, κήρυκες, ποιητές και λόγιοι των επιστημών του Δικαίου και τns 

Ιστορίας μετέδιδαν τις γνώσεις τουs στις τέχνες και στις επιστήμες.  

Σημαντική ήταν στο παρελθόν και η παραγωγή και αντιγραφή χειρόγραφων βιβλίων. Υπολογίζεται 

ότι οι βιβλιοθήκες της χώρας φιλοξενούν περίπου 40.000 ιστορικά χειρόγραφα και αντίγραφα, 

μεταξύ των οποίων και αντίγραφα τns περιόδου των Αλμοραβιδών (10os αι.) καθώς και πρωτότυπες 

εκδόσεις, όπως μια Γραμματική του Αβερρόη που βρέθηκε στο Μπουτιλιμίτ. 



ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣ   
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΟΥΑΚΣΟΤ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 

πρωτεύουσα της Μαυριτανίας, τη Νουακσότ.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΟΥΑΚΣΟΤ 

Άφιξη στη Νουακσότ. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση.   

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΟΥΑΚΣΟΤ - ΑΤΑΡ - ΤΣΙΝΓΚΟΥΕΤΙ  

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Ατάρ, που 

βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της 

Μαυριτανικής επικράτειας. Μία πανέμορφη 

περιοχή με βουνά, φαράγγια και οάσεις μέσα 

στην έρημο! Επιβιβαζόμαστε σε τζιπ 4x4 με 

τελικό προορισμό την πόλη Τσινγκουετί 

(Chinguetti). Κατά τη διαδρομή μας θα 

περάσουμε από το πανέμορφο φαράγγι 

Αμογκάρ και θα επισκεφθούμε ένα σπήλαιο με 

προϊστορικές βραχογραφίες. Άφιξη στην 

Τσινγκουετί, ένα στολίδι μέσα στην έρημο, που 

από το 1996 έχει ενταχθεί στον κατάλογο 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. 

Πρόκειται για μια πόλη που ιδρύθηκε το 13ο 

αιώνα (1261 μ.Χ.) και γνώρισε μεγάλη ακμή ως 

σταθμός καραβανιών. Κάποια περίοδο 

μάλιστα έφτασε να δέχεται μέχρι και 30.000 

καμήλες σε μια ημέρα! Γρήγορα αναπτύχθηκε 

και ως πόλη των γραμμάτων, με θεολογικές 

σχολές, πανεπιστήμια και πολλά μεγάλα 

τζαμιά. Θεωρείται η 7η ιερή πόλη του Ισλάμ και 

σημείο συνάντησης των προσκυνητών της 

Δυτικής Αφρικής πριν την αναχώρησή τους 

για το προσκύνημα στη Μέκκα.   

 

 

 



 

4η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΝΓΚΟΥΕΤΙ - ΟΑΣΗ ΜΕΧΙΡΙΘ 

Σήμερα το πρωί θα ανακαλύψουμε την παλιά 

πόλη περπατώντας στα στενά σοκάκια της, 

χαμένοι σε έναν λαβύρινθο που περικλείει μυστικά 

και εικόνες του παρελθόντος. Τα σπίτια με τις 

εσωτερικές τους αυλές στηρίζουν το ένα το άλλο, 

τα τζαμιά με τους μιναρέδες τους στέκουν σαν 

ορόσημα διάσπαρτα στην πόλη. Θα 

επισκεφθούμε μία από τις δεκάδες βιβλιοθήκες με 

μοναδικούς θησαυρούς: σπανιότατα χειρόγραφα 

χιλιάδων ετών, γραμμένα σε δέρμα γαζέλας. Μετά 

τη γνωριμία μας με την πόλη αναχωρούμε με 

οχήματα 4X4 για τη Μαυριτανική έρημο και 

συγκεκριμένα για την όαση Μεχιρίθ. Η διαμονή 

μας θα πραγματοποιηθεί σε παραδοσιακά 

σπιτάκια φτιαγμένα από φοινικόφυλλα.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΟΑΣΗ ΜΕΧΙΡΙΘ - ΟΑΣΗ ΤΕΡΓΚΙΤ 

Πρωινή περιήγηση στην όαση και αναχώρηση για την όαση Τεργκίτ με τις θερμές πηγές, την πιο όμορφη 

της Μαυριτανίας.  

 



 

6η ΗΜΕΡΑ: ΟΑΣΗ ΤΕΡΓΚΙΤ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΓΚΕΝ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό 

Πάρκο Αργκέν, που βρίσκεται στο σημείο όπου η 

Σαχάρα πλησιάζει να αγγίξει τον Ατλαντικό. Αυτή η 

ζώνη μετάβασης αποτελείται από αμμοθίνες, 

αμμώδεις υφάλους/νησάκια, αλμυρές λίμνες, 

ιλυώδη εδάφη, μαγκρόβια έλη και μια ευρεία 

έκταση ρηχών παράκτιων νερών. Είναι ένας 

Κόλπος σχεδόν 300 χιλιόμετρα μακρύς, με μια 

ρηχή ακτή καθώς, λόγω των ανέμων, 

μεταφέρονται και δημιουργούνται συνεχώς νέοι 

αμμόλοφοι, έλη και κανάλια που μοιάζουν με 

λαβύρινθο αλλά και ολόκληρα νησιά από άμμο! Η 

περιοχή φιλοξενεί μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας 

και πανίδας. Το πάρκο αυτό έχει ενταχθεί στον 

κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco 

και αποτελεί το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της 

Αφρικής, ένα ορνιθολογικό καταφύγιο έκτασης 

120 km2. Ένας τόπος τόσο γνήσιος που νομίζει 

κανείς ότι δεν πάτησε ποτέ άνθρωπος σ΄ αυτόν… 

Εδώ η διαμονή μας θα γίνει σε κατασκήνωση, 

καθώς η περιοχή δεν έχει καταλύματα. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΓΚΕΝ 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα 

επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά πάρκα 

αποδημητικών πουλιών στον κόσμο κατά την 

περίοδο του χειμώνα, λόγω των πλούσιων σε 

θρεπτικά συστατικά ακτών του. Το απόθεμα 

βιόσφαιρας στη μαυριτανική ακτή του Ατλαντικού 

συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες περιοχές 

φωλιάσματος πουλιών στη Δυτική Αφρική. Εδώ 

διαχειμάζουν πολλά είδη πτηνών της Ευρώπης και 

της Ασίας. Είναι επίσης η σημαντικότερη περιοχή 

αναπαραγωγής για τα πτηνά στην Ατλαντική 

ακτή και προσφέρει την πλουσιότερη αλιεία στη 

Δυτική Αφρικανική Ακτή. Θα περιηγηθούμε στα 

θαλάσσια κανάλια του εθνικού πάρκου με 

παραδοσιακές βάρκες για να ανακαλύψουμε τα 

νησάκια, να δούμε διάφορες αποικίες 

αποδημητικών και μη πουλιών (φλαμίνγκος, 

πελεκάνοι, ερωδιοί, κορμοράνοι κλπ), θαλάσσιες 

χελώνες, φώκιες, δελφίνια (οι ψαράδες Imraguen 

πολλές φορές ψαρεύουν με τη βοήθεια 

δελφινιών) κ.ά., θα γευματίσουμε με φρέσκο ψάρι 

που θα ψαρέψουμε εμείς και θα το μαγειρέψουμε 

μέσα στις βάρκες μας. Επιστροφή στην 

κατασκήνωσή μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΓΚΕΝ - ΝΟΥΑΚΣΟΤ 

Μετά το πρωινό μας επιβιβαζόμαστε στα 

οχήματα 4Χ4 και αναχωρούμε για τη Νουακσότ. Το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής μας είναι εκτός 

δρόμου, έχοντες στο πλάι μας τα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού! Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   



9η ΗΜΕΡΑ: ΝΟΥΑΚΣΟΤ 

Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα της Μαυριτανίας, η οποία είναι και η μεγαλύτερη 

πόλη της χώρας, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Σαχάρας. Το όνομά 

της στα Βερβερικά σημαίνει "τόπος των ανέμων" και αυτό το αντιλαμβάνεται αμέσως ο επισκέπτης. Ένα 

μικρό ψαροχώρι των 200 κατοίκων μέχρι και τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, σήμερα είναι μία 

σύγχρονη αφρικανική πόλη με ένα κράμα αφρικανικών και ευρωπαϊκών επιρροών! Θα περιηγηθούμε 

στα δρομάκια της πόλης, θα επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της αλλά και τις υπαίθριες αγορές 

της. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΝΟΥΑΚΣΟΤ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

 Πρόκειται για ένα ταξίδι-ειδική αποστολή. Τα καταλύματα σε όλες τις πόλεις δεν ανταποκρίνονται στα 

Ευρωπαϊκά στάνταρ και ο ταξιδιώτης που επισκέπτεται τη Μαυριτανία θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό. 

Στις πόλεις προτιμούμε η διαμονή να πραγματοποιείται σε καταλύματα τοπικού χρώματος και όχι 

μεγάλα ξενοδοχεία χωρίς τοπικό χαρακτήρα και χρώμα, με σκοπό ο ταξιδιώτης να έρχεται σε επαφή 

με τη γνήσια Μαυριτανία.  

 Θα πρέπει να έχετε μαζί sleeping bag, καθώς πουθενά δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα.   

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα  - Αθήνα -  Λάρνακα και τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12, 04/02, 04/03, 01/04, 06/05, 07/10, 04/11, 05/12 

€ 1.790  

€ 1.950  

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 2.780 
με τους φόρους και το 

αεροπορικό Λάρνακα – Αθήνα – 

Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 



  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒAAΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό  

 Καταλύματα πολύ βασικών ανέσεων και κατασκηνώσεις  

 Πλήρης Διατροφή καθημερινά (πρωινό, γεύμα, δείπνο) 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός   

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

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)  
 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες 

για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, 

δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, 

όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε 

μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων (590 €).  

 

 

 

 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

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

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

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

οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν 

διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να 

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" 

από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

   

   

   

   

   
   

   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία 

του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, 

e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να 

μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με κατάθεση 

της προκαταβολής.  

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 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. 

  

 
 



   



   

               ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟ   ΚΚΚAAAΛΛΛΑΑΑ   ΓΓΓΝΝΝΩΩΩΡΡΡΙΙΙΖΖΖΕΕΕΤΤΤΕΕΕ   ΤΤΤΟΟΟ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   TTTRRRAAAVVVEEELLL   
   

      ΟΟΟιιι   λλλόόόγγγοοοιιι   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   οοοππποοοίίίοοουυυςςς   τττοοο   ττταααξξξίίίδδδιιι   σσσαααςςς      πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   εεείίίννναααιιι         

VVVeeerrrsssuuusss 
 

 Μεγάλοι Κατάλογοι – Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην τάση της αντίληψης ότι η επένδυση σε καταλόγους - βιβλία κλπ. για τη μικρή Ελληνική 

αγορά είναι άσκοπη και μη επικερδής, εκδίδουμε μεγάλους καταλόγους - βιβλία για να βοηθήσουμε 

τους πελάτες να επιλέξουν το ταξίδι τους.   

Μετά τον κατάλογο "Exploring the World" 210 σελίδων που παρουσιάσαμε στην εκδήλωσή μας στο 

Ledra Marriott με ταξίδια ιδιαίτερα, περιπετειώδη, εξερευνητικά και τον κατάλογο για τα Οργανωμένα 

ταξίδια μας "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" 240 σελίδων που παρουσιάστηκε στην εκδήλωσή 

μας στο Ζάππειο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 15 χρόνων μας, εκδώσαμε για πρώτη φορά 

στα Ελληνικά δεδομένα, έναν κατάλογο 200 σελίδων με κλασσικά και πρωτοποριακά Ατομικά Ταξίδια 

σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι το Ατομικό Ταξίδι πρέπει να είναι Versus. Επίσης 

εκδίδουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς στα Ελληνικά για περισσότερους από 52 προορισμούς που 

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας.  

 

 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)  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες   με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 

Συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site 

μας στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε 

να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα 

στοιχεία που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτομο εντός της 

χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως 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 οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για 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.   



 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις 

καταδύσεις και ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

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.  

 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 12).  

 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια   

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε 

από τις αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Διαθέτουμε τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς και επιπλέον 

δημιουργούμε ένα φυτώριο νέων αρχηγών με εξαμηνιαία εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο των 

Γραφείων μας, κάτι που έλειπε από την Ελληνική αγορά.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα.  

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  

 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους πελάτες 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. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το 

πάθος μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε το 

θεμέλιο λίθο το Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με 

πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που 

θεωρούν το ταξίδι κομμάτι της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση 

εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα μέλους.     

 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VERSUS CLUB – VERSUS CAFÉ 

Διαθέτουμε δυο Γραφεία - ένα στο Σύνταγμα και ένα στον Πειραιά – πλήρως επανδρωμένα και έτοιμα 

να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VERSUS CLUB 

– VERSUS CAFÉ, το "Ταξιδιωτικό μας Καφενείο", δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). 

Εκεί γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές, βραδιές ποίησης, διαλέξεις 

ιστορίας, θρησκειολογίας κλπ. Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στο 

"Ταξιδιωτικό Καφενείο" συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους 

εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για 

ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας με θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή 

Έχουμε δημιουργήσει ειδικό χώρο στα Γραφεία μας, όπου γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις 

πριν από κάθε εκδρομή. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 



πλεύσης".  

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Το Versus Travel διαθέτει έμπειρους ταξιδιωτικούς συμβούλους. Το τμήμα πωλήσεων έχει επανδρωθεί 

με άτομα που όχι μόνο γνωρίζουν πολύ καλά τους διάφορους προορισμούς, αλλά και διαρκώς 

ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και για την εξέλιξη των κλασσικών. Έχετε τη σιγουριά ότι σας 

ενημερώνουν οι καλύτεροι της αγοράς.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις 

ακυρώσεις αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του 

δίνει η μεγάλη συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών.  

Έτσι, έχουμε αναχωρήσεις κάθε βδομάδα για Κούβα, κάθε βδομάδα ή κάθε δεύτερη βδομάδα για 

Περού, Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Ινδία, Κίνα, Ινδοκίνα, Μαλαισία, Κένυα, Νότια Αφρική, ΗΠΑ 

και αλλού.  

Πραγματοποιούμε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο για τη Σκανδιναβία, τη 

Ρωσία και τις Χώρες της Βαλτικής.  

Πραγματοποιούμε όλο το χρόνο αναχωρήσεις για Πράγα, Κωνσταντινούπολη, Βερολίνο, 

Βουδαπέστη, Βιέννη, Ρουμανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και άλλους Ευρωπαϊκούς 

προορισμούς.  

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της 

Ελληνικής αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, 

αλλά πλέον και σε παρά πολλούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς, μεταφέροντας και σε αυτούς το 

"μικρόβιο" της ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar 

Airways, από την Iberia, από τη Hatta, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς 

διαφόρων χωρών.   

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στο χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. 

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

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

από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς 

ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για 

αμερικάνους ή βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που 

αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα 

και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet 

με πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και 

άλλων καινοτόμων ιδεών.   

 

 

 

 

 Σχολείο και πηγάδι στην Αφρική 

Αποφασίσαμε να προσφέρουμε ένα ποσό από κάθε κράτηση ταξιδιού των πελατών μας, ώστε να 

φτιάξουμε όλοι μαζί – οι πελάτες και εμείς - ένα δημοτικό σχολείο και ένα πηγάδι στο χωριό Konkon, 



σε μία από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες περιοχές της Γκάνας στην Αφρική. Από το 

πρόγραμμα αυτό θα ωφεληθούν 700 παιδιά - 450 κορίτσια και 250 αγόρια - που χωρίς πρόσβαση 

στην εκπαίδευση δεν έχουν καμία ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και όλο το χωριό που θα 

έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Το σχολείο αυτό είναι ήδη σε κατασκευή και μπορείτε να 

δείτε την πρόοδο των εργασιών στο site μας στο Internet. 

  

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την 

ασφάλεια ενός μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας του ταξιδιού τους. 

 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηη  γγηη,,  μμααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 

 

 
 


