
 

  

Νέα Καληδονία – Βανουάτου – Νησιά Σολομώντα 
– Φίτζι – Κιριμπάτι – με επέκταση στα Νησιά Κουκ 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 05.09, 10.10             22, 26 ημέρες                                                                    

Μελανησία – Κιριμπάτι 
Νότιος Ειρηνικός 

Τροπικοί «επίγειοι παράδεισοι» που δεν άγγιξε ο χρόνος 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 
ΜΕΛΑΝΗΣΙΑ  

 

Νέα Καληδονία – Βανουάτου – Νησιά 
Σολομώντα – Φίτζι – Κιριμπάτι – με 

επέκταση στα Νησιά Κουκ 

 

Ένα ταξίδι-ύμνος στον Νότιο Ειρηνικό. 
Ξεκινώντας από την 
κοσμοπολίτικη Noumea, την πρωτεύουσα 
της Νέας Καληδονίας, ταξιδεύουμε σε Port 
Vila, Vanuatu και στη 
μυστηριώδη Tanna. Κολυμπάμε στη 
διάσημη παραλία Blue Lagoon, 
εξερευνούμε τα μυθικά Νησιά του 
Σολομώντα, βουτάμε στα απόκοσμα Φίτζι 
σε καταγάλανα νερά και βιώνουμε την 
απόλυτη πολυνησιακή κουλτούρα των 
Νήσων Cook. 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ VERSUS 

Eκεί όπου οι κάτοικοι μένουν σε σπίτια από bamboo, 
τρέφονται με καρύδες και οστρακοειδή, ψαρεύουν με 
κανό και μαγειρεύουν σε αυτοσχέδιες εξωτερικές 
κουζίνες. Ένα ασύλληπτο ταξίδι 22 (ή 26) ημερών όπως 
μόνο το Versus Travel ξέρει να προσφέρει. Θα 
γοητευτούμε από παραδοσιακούς χορούς, θα 
δοκιμάσουμε τοπικές γεύσεις ψημένες σε λάκκους με 
ηφαιστειακές πέτρες και θα χαλαρώσουμε σε αιώρες με 
θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό… 
 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Εξαιρετικές πτήσεις με την Emirates! 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*. 
 Ημιδιατροφή. 
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην κοσμοπολίτικη Νουμέα, 

στη Νέα Καληδονία. 
 Διαμονή στο Vanuatu, στην πρωτεύουσα Πόρτ Βίλα 

αλλά και 2 διαν/σεις στο ενεργό ηφαίστειο, μία 
διαμονή-εμπειρία! 

 Ακριβές δραστηριότητες που δεν δίνονται 
προαιρετικά. 

 Γεμάτες ξεναγήσεις.  
 Σαφάρι στο ηφαίστειο στη μυστηριακή Τάννα του 

Βανουάτου. 
 Tον γύρο του πανέμορφου νησιού Efate. 
 Πολυτελής διαμονή στα απομονωμένα Νησιά του 

Σολομώντα. 
 Διανυκτέρευση στα εξωτικά Φίτζι. 
 Σπάνια επίσκεψη και διαμονή στο απομακρυσμένο 

Κιριμπάτι, η πιο ανατολική χώρα στον κόσμο, που 
σπανίως περιλαμβάνεται σε ταξιδιωτικά 
προγράμματα. 

 Περνάμε από αρχαίες ασβεστολιθικές εκκλησίες, 
επισκεπτόμαστε αρχαίες maraes, απολαμβάνουμε 
βόλτα με κανό στη μέση του πουθενά! 

 Στην Πανγκπάνγκ, θαυμάζουμε τα δέντρα μπάνυαν, 
τα αρχαιότερα δέντρα του κόσμου! 

 Αποχαιρετιστήριο δείπνο υπό τη μύηση της 
πολυνησιακής κουλτούρας. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 210 05/09/2020 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 414 06/09/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΙΔΝΕΪ 02:15 22:05 

ΕΚ 449 25/09/2020 ΩΚΛΑΝΤ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 20:30 05:35 

ΕΚ 209 26/09/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 



 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ειρηνικός Ωκεανός, ένα εξωτικό σύμπλεγμα με περισσότερα από 30.000 νησιά, που 

υπόσχεται να σας συνεπάρει το μυαλό! Σπάνιας ομορφιάς οικοσυστήματα ή 

προστατευόμενοι υδροβιότοποι, προσφέρονται για εξερεύνηση και σίγουρα για ηρεμία και 

χαλάρωση. Kαταγάλανες θάλασσες, κατάλευκες αμμουδερές παραλίες, πράσινη 

βλάστηση… Επιλέξαμε τα ομορφότερα - αν μπορεί κανείς να βρει τα ομορφότερα από 

χιλιάδες μοναδικά νησιά που κουβαλούν πάνω τους λυγερόκορμους φοίνικες, ηφαίστεια, 

έντονη βλάστηση, απόκοσμα τοπία… (Μελανησία, Παπούα, Φίτζι, Νησιά Σολομώντος, 

Vanuatu, Nέα Καληδονία). Ένα σύνολο νησιών στις Νότιες Θάλασσες όπου το ένα 

συναγωνίζεται σε ομορφιά το άλλο. 

 

 Bουτάμε στην πολυφωτογραφημένη παραλία Blue Lagoon! 

 Επισκεπτόμαστε το Vanuatu, το ευτυχέστερο μέρος του κόσμου! 

 Εξερευνούμε τα μυθικά Νησιά του Σολομώντα! 

 Κολυμπάμε στα εξωτικά Νησιά Φίτζι, σε καταγάλανα νερά! 

 Κάνουμε περιήγηση στον Κήπο του Κοιμώμενου Γίγαντα. 

 Αναβιώνουμε του αρχέγονο έθιμο της πυροβασίας, στο χωριό Iarofa, κυριολεκτικά μέσα 

στη ζούγκλα! 

 Βιώνουμε το παραδοσιακό “sevusevu” μέσα σε παραδοσιακό Fijian σπιτάκι! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσείς πώς φαντάζεστε τον παράδεισο; 

  
 

Καταρράκτες, φυσικές πισίνες μέσα σε πυκνή ζούγκλα και τυρκουάζ ακτές!  
 
Βόλτες στην κατάλευκη άμμο της ωραιότερης ατόλης στον κόσμο, εικόνες βγαλμένες από 
πίνακες του Ρουσσώ, πολύχρωμοι ύφαλοι που σφύζουν από θαλάσσια ζωή, τιρκουάζ παραλίες 
βγαλμένες από ντοκιμαντέρ και αμέτρητες καταδύσεις για τους λάτρεις του βυθού. Πανύψηλοι 
κοκοφοίνικες, γυναίκες να κυκλοφορούν με το παραδοσιακό στεφάνι ei, σαν λουλουδένιο 
στέμμα… 
  
Εξωτικές περιηγήσεις σε μέρη μαγικά για ταξιδιώτες-εξερευνητές μέσα στην τροπική ζούγκλα 
παρέα με φιλόξενους κατοίκους. Βόλτες πάνω σε κανό με φόντο την πανσέληνο στη μέση του 
πουθενά, απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση και κολύμπι σε απόκοσμες παραλίες, συνθέτουν 
ένα μωσαϊκό εμπειριών που μοιάζει με μαγικό… παραμύθι, όπως μόνο το Versus Travel ξέρει να 
προσφέρει. 
  
Απάτητα μέρη αξεπέραστου κάλλους και ειδυλλιακό τοπίο, σαγηνεύουν τους ρομαντικούς 
φυσιολάτρες κάνοντας σας να θέλετε να χαθείτε μια για πάντα στον δικό σας «επίγειο 
παράδεισο». Δεν αποκλείεται μάλιστα να νιώσετε πως ίσως να είστε πρωταγωνιστές σε ταινία 
αλά «Blue Lagoon». 
  
Πεντακάθαρα νερά, τροπικό κλίμα και μια υπέροχη αίσθηση απομόνωσης. Θα χαλαρώσετε στα 
πιο γαλήνια μέρη του πλανήτη, θα κάνετε βόλτες με 4x4 στη ζούγκλα, θα γνωρίσετε την ντόπια 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κουλτούρα των Μελανησίων και θα μυηθείτε στην αυθεντική ζωή των πρώτων προϊστορικών 
κοινωνιών που μένουν ακόμα αναλλοίωτες. 
  
Μελανησία, Παπούα, Φίτζι, Νησιά Σολομώντος, Vanuatu, Nέα Καληδονία. Ένα σύνολο νησιών 
στις Νότιες Θάλασσες όπου το ένα συναγωνίζεται σε ομορφιά το άλλο. Όλα υπό γαλλική 
κυριαρχία με κοινή αποικιακή ιστορία, καθιστούν την πλέον σύγχρονη Μελανησιακή ακτίνα. Η 
Μελανησία (από τα αρχαία ελληνικά: μέλας [μαύρος] και νῆσος) εκτείνεται από την δυτική πλευρά 
του Ανατολικού Ειρηνικού ως την Θάλασσα Αραφούρα, βόρεια και βορειοανατολικά της 
Αυστραλίας. 
  
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1832 για να δηλώσει μια εθνική και γεωγραφική 
ομαδοποίηση των νησιών που διαφοροποιούνταν από την Πολυνησία και τη Μικρονησία. 
Σήμερα, η πολιτιστική, γλωσσολογική και γενετική ποικιλία της Μελανησίας συνδυάζει μεταξύ 
άλλων, δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες, τους Αυστρονήσιους και τους Παπούα (οι οποίες από 
μόνες τους περιέχουν έναν αριθμό ξεχωριστών ομάδων). Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας 
στη Νέα Καληδονία χρονολογούνται από την περίοδο Λαπίτα (1600 π.Χ. έως το 500 π.Χ.). Οι 
Λαπίτα ήταν έμπειροι ναυτικοί και γεωργοί με επιρροή σε μια μεγάλη περιοχή του Ειρηνικού. 
  
Το αρχιπέλαγος, τμήμα της Μελανησίας, περιλαμβάνει το κύριο νησί Grande Terre και αρκετά 
ακόμα νησιά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το Isle of Pines. Μάλιστα, οι ντόπιοι αναφέρονται 
στη Grande Terre (Μεγάλη Γη) ως Le Caillou («το βότσαλο»). Να σημειωθεί ότι με δημοψήφισμα 
το οποίο διεξήχθη το Νοέμβριο του 2018, η Νέα Καληδονία αποφάσισε για το πολιτικό της 
καθεστώς να παραμείνει εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας και όχι να γίνει ανεξάρτητο κράτος. 
  
Πλούσια βλάστηση, σπάνια είδη ζωής, εξωτική χλωρίδα και πανίδα συνθέτουν ένα τοπίο 
«ανεξερεύνητων» νησιωτικών προορισμών με έντονα τα σημάδια του παρελθόντος, σπουδαία 
αρχαιολογικά ευρήματα και κατοίκους υπερήφανους για τον πολιτισμό τους. 
  
Μέρη μυστήρια, απόκοσμα, εξωτικά. Έτσι θα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα νησιά του 
Ειρηνικού Ωκεανού. Η γαλάζια απεραντοσύνη της θάλασσας και το μπλε του ωκεανού 
συναντούν μικρά νησάκια πνιγμένα κυριολεκτικά στο πράσινο. Διάσημα ηφαίστεια προσφέρουν 
μια πολύχρωμη εμπειρία, καθώς η καυτή λάβα δημιουργεί ένα μοναδικό υπερθέαμα στους 
τόνους της φωτιάς και του ήλιου σαν… πολύτιμο διαμάντι. Μια εμπειρία που λίγοι έχουν την τύχη 
να ζήσουν! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κιριμπάτι 
 
Οι αιώνες που πέρασαν είχαν ελάχιστες επιπτώσεις στα νησιά του Κιριμπάτι, όπου οι άνθρωποι τρέφονται 
ακόμα με καρύδες και θαλασσινά. Η χώρα έχει συνολική έκταση 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα (310 
τετραγωνικά μίλια), αλλά είναι πραγματικά απίστευτο πως οι 33 ατόλες και τα νησιά της βρίσκονται σε 
απόσταση 3.5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (1.350.000 τετραγωνικά μίλια) ωκεανού. 
  
Στην πραγματικότητα, το Κιριμπάτι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο εντός των τεσσάρων ημισφαιρίων, 
διασχίζοντας τον ισημερινό, ενώ παράλληλα εκτείνεται στα ανατολικά και δυτικά ημισφαίρια. Το επίπεδο 
της θάλασσας όμως ανεβαίνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οπότε ο ωκεανός δεν θα αργήσει να 
σκεπάσει τα πάντα έως το τέλος του αιώνα... 
  
Το Κιριμπάτι έχει κατοικηθεί από Μικρονησίους που μιλάνε την ίδια διάλεκτο, ήδη από το 3000 π.Χ. Κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας, οι αφίξεις από τη Σαμόα, την Τόνγκα και τα Φίτζι έχουν επηρεάσει κατά κόρον το 
πολιτιστικό σκηνικό. 
  
Η επιμειξία είχε την τάση να κατευνάζει τις πολιτισμικές διαφορές και να οδηγεί σε σημαντικό βαθμό 
πολιτιστικής ομοιογενοποίησης. Μέσα σε αυτά τα νησιά αναπτύχθηκε μια Μικρονησιακή κουλτούρα σε 
συνδυασμό με στοιχεία από τις Πολυνησιακές και Μεληνισιακές κοινωνίες. Eπισκέψεις των ευρωπαϊκών 
πλοίων σημειώθηκαν τον 17ο και 18ο αιώνα, καθώς αυτά τα πλοία επιχειρούσαν την περιπλάνηση του 
κόσμου ή αναζητούσαν διαδρομές ιστιοπλοΐας από το νότο έως το βόρειο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. 
Το Κιριμπάτι έγινε ανεξάρτητο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και σήμερα είναι μέλος της Κοινοπολιτείας 
Εθνών, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ έγινε πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών το 1999. 
  
Ο πληθυσμός είναι λίγο πάνω από 130.000, από τους οποίους 2/3 ζουν στην ατόλη Ταράουα. Στην ουσία 
πρόκειται για μία από τις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, με ελάχιστους 
φυσικούς πόρους. Οι εμπορικά βιώσιμες αποθέσεις φωσφορικών αλάτων εξαντλούνταν κατά τη στιγμή 
της ανεξαρτησίας, και σήμερα η ψύχα ινδικής καρύδας και τα ψάρια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής και των εξαγωγών. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το Κιριμπάτι κερδίζει μεγάλο 
μέρος του εισοδήματός του από το εξωτερικό (άδειες αλιείας, αναπτυξιακή βοήθεια και εμβάσματα 
εργαζομένων). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νησιά Σολομώντα 
 
Μόλις 9 βαθμούς νότια του ισημερινού, τα νησιά του Σολομώντος αποτελούνται από 992 νησιά, εκ των 
οποίων 147 κατοικούνται. Αυτά τα νησιά εκτείνονται 900 μίλια σε νοτιοανατολική κατεύθυνση από τα 
νησιά Shortland, στα σύνορα με την Παπούα-Νέα Γουινέα, στα νησιά Santa Cruz, τα οποία συνορεύουν 
με το Βανουάτου. Το αρχιπέλαγος καλύπτει μια έκταση 461.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που 
αποτελείται από ορεινά νησάκια και κοραλλιογενείς ατόλες. 
 
Τα νησιά του Σολομώντος ανήκουν στην ομάδα νησιών της Μελανησίας, που περιλαμβάνει επίσης 
την Παπούα Νέα Γουινέα, το Vanuatu και τα Φίτζι. Τα αρχαιολογικά και γλωσσικά στοιχεία δείχνουν ότι 
οι κυνηγοί και οι συλλέκτες από τη Νοτιοανατολική Ασία εγκαταστάθηκαν πρώτοι, με τους ναυτικούς 
να ακολουθούν χρόνια μετά, ενώ μάλιστα πιστεύεται ότι οι αρχαίοι άποικοι εγκαταστάθηκαν γύρω στo 
3.000 π.Χ., ενώ Αυστραλοί έφθασαν στο 4000 π.Χ. 
  
Σήμερα, το 70-80% του πληθυσμού ζει στο όριο της επιβίωσης, συχνά μακριά από τα κυρίως αστικά 
κέντρα. Ο αριθμός των τοπικών διαλέκτων που απαριθμούνται για τα νησιά του Σολομώντος είναι 
μεγαλύτερος από 75. Η συγγένεια και οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ισχυρές αξίες εδώ, με την 
ύπαρξη του συστήματος Wantok. 
  
Ένα βασικό στοιχείο της μελανησιακής κουλτούρας, όπου Wantok σημαίνει άνθρωποι από τις ίδιες 
φυλές που μιλούν την ίδια διάλεκτο και είναι είτε συγγενείς εξ΄αίματος είτε μέρος της εκτεταμένης 
οικογένειας, που υποστηρίζουν και βοηθούν ο ένας τον άλλον. 
  
Οι παραδοσιακές πρακτικές εξακολουθούν να τηρούνται, ιδίως από εκείνους που ζουν στο εσωτερικό 
των μεγαλύτερων νησιών της χώρας. Μακριά από τα τουριστικά μέρη, η ζωή στο χωριό εδώ, 
παραμένει αναλλοίωτη ανά τους αιώνες. Η περιήγηση στα νησιά του Σολομώντα θα αποδειχθεί 
σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για έναν από τους λίγους άθικτους 
τουριστικούς προορισμούς που έχουν απομείνει στον κόσμο. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βανουάτου 
 
Πριν κάποια χρόνια οι περισσότεροι αναφέρονταν στο σύμπλεγμα των νησιών με το όνομα Νέες 
Εβρίδες, ένα αρχιπέλαγος στα δυτικά των νησιών Φίτζι από συνολικά 82 νησιά και νησάκια. Για το 
μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 η χώρα τελούσε υπό κοινή 
βρετανική και γαλλική διοίκηση. Σήμερα τα νησιά λέγονται πλέον Βανουάτου, είναι ένα ανεξάρτητο 
κράτος, και θεωρείται ως ένας από τους ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς.  
 
Η χώρα κατοικείται από περίπου 280.000 ανθρώπους, που ζουν στα περίπου 65 από τα 82 νησιά του 
συμπλέγματος. Παρά το μικρό αριθμό των κατοίκων, το Βανουάτου διαθέτει μία ανέλπιστη ποικιλία από 
γλώσσες και διαλέκτους, γεγονός που την κατατάσσει στις χώρες με τη μεγαλύτερη γλωσσική ποικιλία 
παγκοσμίως. Τρεις ωστόσο είναι οι επίσημες γλώσσες της χώρας: τα αγγλικά, τα γαλλικά και η τοπική 
γλώσσα Μπισλάμα.  
 
Παρά τη μακρά εξάρτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, το Βανουάτου στηρίζει σήμερα την 
εξωτερική του συνδρομή σε δύο άλλες χώρες, πολύ πιο κοντινές, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. 
Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αφορά τις μεγάλες αποστάσεις 
ανάμεσα σε πολλά από τα νησιά, που δυσκολεύουν την επικοινωνία.    
  
Ένα βασικό στοιχείο της μελανησιακής κουλτούρας, όπου Wantok σημαίνει άνθρωποι από τις ίδιες 
φυλές που μιλούν την ίδια διάλεκτο και είναι είτε συγγενείς εξ΄αίματος είτε μέρος της εκτεταμένης 
οικογένειας, που υποστηρίζουν και βοηθούν ο ένας τον άλλον. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Πτήση για 
Σίδνεϋ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για το Σίδνεϋ. 
 
2η ημέρα: Άφιξη στο Σίδνεϋ 
Άφιξη στην αυστραλιανή μεγαλούπολη, από τις πιο 
σημαντικές μητροπόλεις του νοτίου ημισφαιρίου. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Σίδνεϋ (ξενάγηση) 
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα του 
Σίδνεϋ, ξεκινώντας από τον ιστορικό πυρήνα δε Ροκς. 
Είναι ένας λαβύρινθος από στενά δρομάκια και 
ανακαινισμένα παλιά κτίρια από πέτρα, με σοφιστικέ 
παμπ, μπουτίκ και δεκάδες γκαλερί. Θα περάσουμε από 
το εμπορικό και οικονομικό κέντρο της πόλης με τους 
ουρανοξύστες, την Τσάιναταουν καθώς και το περίφημο 
Ντάρλινγκ Χάρμπορ με τα καταστήματα, τα εστιατόρια, 
τα μουσεία κ.λπ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 
ιστορική «Mrs Macquarie's Chair» («Καρέκλα της κυρίας 
Μακουάρι»), ένας βράχος σμιλευμένος σε σχήμα 
καρέκλας από τον κυβερνήτη Λαχλάν Μακουάιρ το 1810, 
για να μπορεί να θαυμάζει η γυναίκα του τη θέα του 
λιμανιού και των διερχομένων πλοίων. Πράγματι, το 
σημείο αυτό έχει την καλύτερη θέα στο λιμάνι με τη 
γέφυρα του Σίδνεϋ και το ανεπανάληπτο κτίριο της 
Όπερας, το ορόσημο της πόλης, μια συναρπαστική 
φουτουριστική σύλληψη με τις στέγες της σε σχήμα 
πανιών που τα φουσκώνει ο άνεμος. Αφού βγάλουμε τις 
φωτογραφίες μας, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της 
πόλης, θα περάσουμε από τον Καθεδρικό Ναό, την 
Πινακοθήκη και θα φτάσουμε στο Κινγκ Κρος, την 
περιοχή όπου χτυπάει η καρδιά του νυχτερινού Σίδνεϋ. 
Αφήνουμε για λίγο το κέντρο της πόλης για να πάρουμε 
μια γεύση από τα πλούσια προάστιά της, τους 
γραφικούς κόλπους Νταμπλ, Ρόουζ και Γουάτσον, 
καταλήγοντας στην κοσμοπολίτικη παραλία Μπόντι.  
Κατά την επιστροφή μας θα περάσουμε από την 
πανέμορφη συνοικία Πάντινγκτον με τα υπέροχα 
αναπαλαιωμένα αποικιακά κτίρια. Στο τέλος της 
περιήγησής μας ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Σίδνεϋ – Πτήση για Νουμέα (Νέα Καληδονία) 
Αναχώρηση από το Σίδνεϋ σε απογευματινή πτήση για 
τη Νουμέα (Noumea), την πρωτεύουσα της Νέας 
Καληδονίας.  
Το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση του Ειρηνικού Ωκεανού 
μετά την Παπούα Νέα Γουινέα και τη Νέα Ζηλανδία, η Νέα 
Καληδονία, ένα εξαρτώμενο υπερπόντιο έδαφος της 
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Γαλλίας, μόλις 1.500 χιλιόμετρα ανατολικά από την ακτή 
της Αυστραλίας. Ανακαλύπτοντας αυτήν την 
«ανεξερεύνητη γη» το 1774, ο διάσημος Βρετανός 
εξερευνητής James Cook ονόμασε το νησί «Νέα 
Καληδονία», καθώς το βορειοανατολικό τμήμα του 
νησιού τού θύμισε τη γενέτειρά του, Σκωτία, το παλιό 
όνομα της οποίας ήταν «Kαληδονία». 
Από ακτή σε ακτή, η περιοχή εκτείνεται σε περίπου 500 
χιλιόμετρα και διέρχεται από το αρχιπέλαγος των Νησιών 
Loyalty, φιλοξενώντας πανέμορφα εξωτικά τοπία. 
Πρόκειται για έναν γοητευτικό συνδυασμό Γάλλων και 
Μελανησίων. Μάλιστα, ένα ποσοστό των κατοίκων έχει 
κατάξανθα μαλλιά και σκούρο δέρμα! 
Ζεστή φιλοξενία συνοδευόμενη άρτια από ευρωπαϊκή 
κομψότητα, gourmet γεύσεις σερβιρισμένες κάτω από 
φοίνικες, καυτή άμμος, πολυτελή θέρετρα και 
bungalows. Mεγάλες τιρκουάζ παραλίες γεμάτες από 
καφέ και μπαρ, με ορίζοντες που εμφανίζουν 
μικροσκοπικά νησάκια, αποτελούν πόλο έλξης για 
ημερήσιους ταξιδιώτες. Με τη χαρούμενη multi-ethnic 
κοινότητά της, η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Νέας 
Καληδονίας είναι σοφιστικέ και εκλεπτυσμένη, 
αριστοκρατική αλλά και casual. Μια κατά τα άλλα 
χαλαρή πόλη που περιβάλλεται από γραφικούς 
κόλπους, προσφέροντας στους επισκέπτες της μια 
ποικιλία αξέχαστων εμπειριών. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.   
 
5η ημέρα: Νουμέα (ξενάγηση) 
Σήμερα η μέρα μας ξεκινά με ξενάγηση στην πόλη, με 
στάση στην αγορά και επίσκεψη στο Ίδρυμα Πολιτισμού 
Tjibaou. Επισκεπτόμαστε τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος 
της περιοχής, όπως το Place d' Cocotilers και μερικά 
από τα μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο της Νέας 
Καληδονίας και το Μουσείο Ιστορίας της Ναυτιλίας. 
Διανυκτέρευση.  
 
6η ημέρα: Νουμέα – Πορτ Βίλα (Βανουάτου) 
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο από όπου θα 
πετάξουμε για την Πορτ Βίλα (Port Vila), την πρωτεύουσα 
του Βανουάτου. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.  
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πολυτέλεια… 
Καινοτόμες υπηρεσίες εντός του ξενοδοχείου, wine bar, 
εξωτικά cocktail κάτω από τον καυτό ήλιο, μοναδικές 
γαστρονομικές εμπειρίες έως τοπικά μενού με φόντο τον 
ωκεανό. Αφού χαλαρώσουμε σε αυτό το ιδιαίτερο 
σκηνικό, μια απογευματινή βόλτα επιβάλλεται για να 
θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα. 
 
7η ημέρα: Πορτ Βίλα – Ο γύρος του νησιού Εφάτ 
Mετά το πρωινό αναχωρούμε για μια γεμάτη μέρα 
κάνοντας τον γύρο του νησιού Εφάτ, όπου 
βρισκόμαστε. Πρώτη μας στάση είναι το Ιαρόφα 
(Iarofa), ένα χωριό κυριολεκτικά μέσα στη ζούγκλα, όπου 
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θα ζήσουμε από κοντά την καθημερινότητα των κατοίκων 
και θα πειραματιστούμε με παραδοσιακές πρακτικές. Το 
αποκορύφωμα όλων; Θα αναβιώσουμε ένα αρχέγονο 
έθιμο που εκεί μένει ακόμα αναλλοίωτο ανά το πέρασμα 
των αιώνων, την πυροβασία. Μια παράδοση που έχει 
σαφή σχέση με αρχαίες τελετές και μυστήρια 
«διονυσιακού χαρακτήρα». Μια τελετουργία που συνήθως 
εκτελείται «εν χορώ», με γυμνό βάδισμα πάνω σε ένα 
στρώμα πυρακτωμένων κάρβουνων, επί αρκετή ώρα, 
χωρίς την αίσθηση του πόνου. 
Συνεχίζουμε με μια εξίσου απίστευτη εμπειρία! Την ευκαιρία 
να κολυμπήσουμε στη διάσημη πολυφωτογραφημένη 
παραλία Blue Lagoon προτού επισκεφτούμε την περιοχή 
Pangpang προκειμένου να θαυμάσουμε από κοντά 
μερικά από τα αρχαιότερα δέντρα του κόσμου, τα 
δέντρα banyan. Πρόκειται για τεράστια δέντρα που 
περισσότερο μοιάζουν με γλυπτά. Οι ρίζες του 
συγκεκριμένου είδους αναπτύσσονται διαρκώς σαν 
κλαριά, ψηλά από το δέντρο και καταλήγουν σχεδόν σαν 
σωλήνες στο έδαφος μεγαλώνοντας το σε πλάτος, 
δίνοντας έτσι την εικόνα ενός «δέντρου που περπατάει» και 
μπορεί να ζήσει εκατονταετίες. Αργά το απόγευμα 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την Πορτ Βίλα. 
 
8η ημέρα: Πορτ Βίλα – πτήση για το νησί Τάννα (χωριό 
Λοβίνιο, γνωριμία με τη φυλή Γιακέλ)  
Αμέσως μετά το πρωινό, ξεκινάμε για το αεροδρόμιο με 
μια πρωινή πτήση για το νησί Τάννα. Eδώ, η πτήση 
περιλαμβάνει θεαματικές εικόνες από το λιμάνι της Πορτ 
Βίλα, το νότιο Εφάτ και το νησί Ερρομάνγκο με τις 
όμορφες ακτογραμμές του (αν μας το επιτρέψουν τα 
σύννεφα). 
Κατά την άφιξή μας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας 
για τακτοποίηση, και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
το Λοβίνιο (Lowinio), το χωριό της φυλής Γιακέλ (Yakel), 
ένα μέρος με αμείωτο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ανέγγιχτο 
από τη δυτική επιρροή εδώ και χιλιάδες χρόνια, αυτό το 
πρωτόγονο και άκρως φιλικό χωριό υπόσχεται να 
αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τη φαντασία σας, καθώς εδώ 
μοιάζει να σταμάτησε ο χρόνος. Μια αξεπέραστη εμπειρία 
που πραγματικά πολύ λίγοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
9η ημέρα: Νησί Τάννα (volcano safari) 
Ξεκινάμε για μία εντελώς ξεχωριστή εμπειρία σήμερα: 
volcano safari!  
H περιήγησή μας στο ηφαίστειο ξεκινά με jeep 4x4 κατά 
μήκος του νησιού, ενώ παράλληλα διασχίζουμε 
παραδοσιακά χωριουδάκια, πυκνούς θάμνους, αχανείς 
πεδιάδες ηφαιστειακής τέφρας με θέα που κόβει την 
ανάσα, καθώς προσεγγίζουμε το ηφαίστειο Yasur. Ο 
δρόμος για την κορυφή είναι μια σύντομη διαδρομή δέκα 
λεπτών προς το χείλος του κρατήρα, όπου θα 
παρατηρήσουμε την τρομερή δύναμη του πιο 
προσεγγίσιμου ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο! Κόκκινο 

Blue Lagoon 
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της φωτιάς και χρυσοκίτρινο κυριαρχούν παντού 
προκαλώντας δέος μπροστά σε ένα απόκοσμο θέαμα! 
Το συγκεκριμένο ηφαίστειο βρίσκεται σε μια από τις πιο 
παρθένες και απάτητες γωνιές του πλανήτη. 
Αφού θαυμάσουμε την εντυπωσιακή του εικόνα αφού 
δύσει ο ήλιος και πέσει σιγά σιγά το σκοτάδι, 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας, Διανυκτέρευση. 
  
10η ημέρα: Νησί Τάννα – πτήση για Πορτ Βίλα 
(ξενάγηση) – Τα πιο ευτυχισμένα μέρη του κόσμου! 
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση με 
την οποία επιστρέφουμε στην Πορτ Βίλα. Kατά την άφιξη 
μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση και 
ξεκούραση. 
Νωρίς το απόγευμα ξεκινάμε για μια περιήγηση στην 
πόλη προκειμένου να δούμε σημαντικά αξιοθέατα, όπως 
το Εθνικό Μουσείο του Βανουάτου, όπου θα 
ανακαλύψουμε την τέχνη της αφήγησης Ni-
Βανουάτου μέσα από σχέδια άμμου, ενώ θα 
επισκεφθούμε και την 24ωρη κεντρική αγορά. 
Μάλιστα, η ευρύτερη περιοχή του Βανουάτου έχει 
χαρακτηριστεί ως το ευτυχέστερο μέρος του κόσμου με 
βάση παλαιότερη έρευνα του Happy Planet Index. «Εδώ 
οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, επειδή αρκούνται σε 
λίγα. Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πολλές 
έγνοιες. Φοβούνται μόνο τους κυκλώνες και τους 
σεισμούς». 
Ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τους 
ανθρώπους του νότιου Ειρηνικού που θεωρούνται οι 
ευτυχέστεροι στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 
 
11η ημέρα: Πορτ Βίλα – πτήση για Χονιάρα (Νήσοι 
Σολομώντα) 
Σήμερα αφήνουμε την Πορτ Βίλα και με πτήση 
φτάνουμε στην Χονιάρα (Honiara), την πρωτεύουσα 
των Νησιών του Σολομώντα. Κατά την άφιξη, 
μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο για check-in 
και ξεκούραση, προτού αναχωρήσουμε για μια 
περιήγηση στην πόλη. 
Η περιήγηση στην πόλη, μάς δίνει τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουμε πολλά σημεία γραφικού, πολιτιστικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος για την Honiara και τα νησιά 
του Σολομώντος. Η κεντρική αγορά είναι κατάμεστη, 
πολύβουη και πολύχρωμη, προσφέροντας τοπικά 
προϊόντα και χειροποίητα είδη. Το Κοινοβούλιο, το οποίο 
χτίστηκε για τους κατοίκους των Νησιών του Σολομώντα, 
αποτελεί επίσης must αξιοθέατο. 
Με ανώτερη εντολή, το αμερικανικό Μνημείο Ειρήνης 
χτίστηκε το 1992 για την 50ή επέτειο από τη μάχη του 
Guadalcanal. Προσφέρει εξαιρετική θέα στο Iron 
Bottom Sound και στις γύρω ορεινές περιοχές της 
Honiara και του Guadalcanal. Το μικρό Εθνικό Μουσείο 
φιλοξενεί ποικίλα πολιτιστικά αξιοθέατα των Νησιών του 
Σολομώντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 

Ηφαίστειο Yasur 
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12η ημέρα: Χονιάρα – Νάντι (Φίτζι) 
Βουτιές σε απόκοσμες παραλίες 
Με πτήση αναχωρούμε από τα Νησιά του Σολομώντα με 
προορισμό το Νάντι, το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση από 
τα μαγικά νησιά Φίτζι. Εδώ, η ζωή κυλά αργά, νωχελικά, 
ήρεμα… Οι ντόπιοι εξακολουθούν να μετακινούνται με 
πιρόγες, όπως ακριβώς και οι πρόγονοί τους, ενώ το 
φεγγάρι είναι το μοναδικό ημερολόγιο που διαθέτουν. Οι 
ντόπιοι με τον μοναδικό «felurai» (φιλοξενία στην τοπική 
διάλεκτο) τρόπο τους υποδέχονται τους επισκέπτες στον 
παράδεισο που αποκαλούν σπίτι τους, με ένα θερμό 
«Bula Bula», τον τυπικό χαιρετισμό των νησιών Φίτζι. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.   
 
13η ημέρα: Νάντι – πτήση για Ταράουα (Κιριμπάτι) 
Από τα Φίτζι στο απόμερο Κιριμπάτι 
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε με πτήση για το Κιριμπάτι 
(Κιριμπάτι), ακόμα ένα νησιωτικό κράτος και ένα από τα 
μικρότερα του κόσμου, στη μέση του Ειρηνικού. 
Λιγότεροι από 6.000 επισκέπτες το χρόνο καταφέρνουν 
να το επισκεφθούν, καθιστώντας το έτσι ως το τέταρτο 
λιγότερο τουριστικό μέρος του κόσμου. 
Αυτό το γεωγραφικά απομονωμένο νησί είναι 
πραγματικά απάτητο λόγω της… απομόνωσής του 
αλλά και της δύσκολης προσβασιμότητάς του. Άφιξη 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Bonriki, στο νότιο τμήμα της 
ατόλης Ταράουα, και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για 
τακτοποίηση. 
Στη συνέχεια ξεκινάμε την περιήγηση στα αξιοθέατα της 
Ταράουα (Tarawa), έδρα της κυβέρνησης και των 
εμπορικών κέντρων. Μια περιήγηση μισής ημέρας 
περιλαμβάνει όλα τα άξια σημεία ενδιαφέροντος και τις 
βασικές τοποθεσίες, όπως το μουσείο και το 
Κοινοβούλιο. Το απόγευμα -καιρού επιτρέποντος- θα 
πάμε βόλτα με το παραδοσιακό κανό Te Wa -όπως το 
αποκαλούν στο Κιριμπάτι- στην κοντινή λιμνοθάλασσα. 
Διανυκτέρευση. 
(Σημείωση: Aν ο καιρός δεν είναι καλός αυτήν την ημέρα, 
η βόλτα με το κανό θα γίνει σε επόμενη ημέρα).  
 
14η ημέρα: Ταράουα (περιήγηση στη Βόρεια Ταράουα) 
Ντόπια κουλτούρα και ξενάγηση σε φάρμα – Abatao 
Αφού πάρουμε πρωινό, αναχωρούμε για Bόρεια 
Ταράουα, όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 
γύρω από την ντόπια κουλτούρα και τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων. 
Καθώς περπατάμε σε αυτά τα νησάκια και τα χωριά 
τους, θα ανακαλύψουμε μερικές από τις παραδοσιακές 
πολιτιστικές πρακτικές του Κιριμπάτι που παραμένουν 
αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο. Φυσικά, θα 
επισημάνουμε σημαντικά πράγματα -μεταξύ άλλων- και 
θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή 

Ναντί, Φίτζι 
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με τους κατοίκους. Θα ανακαλύψουμε πώς φτιάχνονται 
οι γιρλάντες, πώς κατασκευάζονται διαφορετικά είδη 
στρωμάτων από κοκοφοίνικα ή πάνδανο αλλά και 
σκεπές από άχυρο, όπως επίσης πώς κόβονται οι 
καρποί των φοινικόδεντρων. 
Ακόμα, θα επισκεφθούμε μια φάρμα που καλλιεργεί 
οστρακοειδή και κυρίως αχιβάδες, ένα από τα πιο 
κοσμοπολίτικα και με μεγάλη εμπορική αξία είδη. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
ελεύθερο χρόνο. Διανυκτέρευση. 
 
15η ημέρα: Ταράουα (περιήγηση) 
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε την ξενάγησή μας 
μαθαίνοντας για τη μάχη της Ταράουα, μιας από τις πιο 
αιματηρές μάχες που έλαβαν χώρα στον Ειρηνικό κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μάχη 
διάρκειας τριών ημερών για την κατάκτηση των 
στρατηγικών νησιών διεξήχθη μεταξύ Αμερικάνων 
ναυτικών και Ιαπώνων, οδηγώντας στην απώλεια 
πολλών μαχητών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιήγησης, θα ακούσετε αρκετές ιστορίες από την μάχη 
και θα επισκεφθείτε μερικές από τις σημαντικότερες 
τοποθεσίες καθώς και σύγχρονα μνημεία, αφιερωμένα 
σε όσους πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους. 
Διανυκτέρευση. 
 
16η ημέρα: Ταράουα (ελεύθερη ημέρα) 
Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει άπλετο ελεύθερο χρόνο. 
Λιαστείτε κάτω από τον καυτό ήλιο, κάντε βουτιές σε 
μαγικές παραλίες, θαυμάστε το ειδυλλιακό τοπίο. Χαθείτε 
ανάμεσα στα πολλά τοπικά καφέ και εστιατόρια, 
δοκιμάζοντας ντόπιες σπεσιαλιτέ και 
δροσιστικά cocktails! 
Το απόγευμα θα απολαύσουμε ένα ιδιαίτερο γεύμα 
σε buffet στο ξενοδοχείο έχοντας την ευκαιρία να 
βιώσουμε μια παραδοσιακή βραδιά σε 
ρυθμούς… Κιριμπάτι και να δούμε παραδοσιακούς 
χορούς και εντυπωσιακά κοστούμια. Διανυκτέρευση. 
 
17η ημέρα: Ταράουα – πτήση για Νάντι (Φίτζι) 
Μεταφορά από στο Διεθνές αεροδρόμιο 
του Κιριμπάτι για μια πτήση αργά το πρωί για 
το Νάντι, στα νησιά Φίτζι. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο για τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος και 
διανυκτέρευση. 
 
18η ημέρα: Νάντι – Ναβάλα – Νάντι  
Σήμερα επισκεπτόμαστε το χωριό Ναβάλα. Παίρνουμε το 
μονοπάτι που θα μας οδηγήσει πίσω στο χρόνο, εκεί 
όπου οι Φιτζιανοί χωρικοί εξακολουθούν να ζουν 
παραδοσιακά, αρνούμενοι να ακολουθήσουν τους 
ρυθμούς της εξέλιξης. Το χωριό Ναβάλα είναι όμορφα 
τοποθετημένο στην πλευρά του βουνού Μπα. Οι χωρικοί 
στηρίζονται κυρίως στη φύση για να εξασφαλίσουν την 
καθημερινή τους τροφή, φυτεύοντας κυρίως φρούτα και 
λαχανικά. Λαμβάνουν τις εποχιακές τους προμήθειες 
απευθείας από τη ζούγκλα, όπως άγρια φρούτα, 

Ατόλη Ταράουα, Κιριμπάτι 

Κήπος Κοιμώμενου Γίγαντα, Νάντι 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γλυκοπατάτες και άγριους χοίρους, κάνουν μπάνιο στα 
παγωμένα νερά του ποταμού Ba και ανανεώνονται με 
φρέσκο αέρα από τις οροσειρές που φυλάσσουν το 
χωριό. 
Απολαύστε το «sevusevu» μέσα σε ένα παραδοσιακό 
σπιτάκι (τα γνωστά bure), επισκεφθείτε το 
απομακρυσμένο δημοτικό σχολείο και μάθετε από 
πρώτο χέρι τα πάντα για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 
των ντόπιων.  
Στην ουσία το «sevusevu» είναι ένα είδος πρωτοκόλλου-
τελετής για όλους τους επισκέπτες που καταφθάνουν 
στο χωριό. Πρόκειται για ένα καλωσόρισμα, μια 
ανταλλαγή του δώρου kava, μιας αποξηραμένης ρίζας 
που γίνεται σκόνη και αναμειγνύεται με άλλα συστατικά 
ως ένα παραδοσιακό κι ελαφρώς μεθυστικό ποτό. 
Εδώ ο σεβασμός είναι η αρχή των πάντων. Όταν 
φθάσουμε στο νησί, οι χωρικοί πρέπει να έχουν τους 
ώμους τους καλυμμένους, να μη φοράνε καπέλα, ενώ οι 
γυναίκες απαραιτήτως φοράνε σαρόνγκ (μακρύ 
παρεό). Η λέξη «sarong» προέρχεται από την Μαλαισία 
και σημαίνει «θήκη». Όταν λοιπόν μας δοθεί ένα ποτό 
από kava, η διαδικασία έχει ως εξής: χτυπάμε παλαμάκια 
μια φορά, λέμε «bula» (γεια), πίνουμε μεμιάς όλο το ποτό 
και έπειτα δίνουμε πίσω την κούπα λέγοντας 
«vinaka» (ευχαριστώ) και χτυπάμε παλαμάκια τρεις 
φορές! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
19η ημέρα: Νάντι - Κήπος Κοιμώμενου Γίγαντα – Βισέισεϊ 
– Νάντι  
Αφεθείτε στη γοητεία του εξωτικού Νάντι μέσω της 
όμορφης κοιλάδας Σαμπέτο στον Κήπο του Κοιμωμένου 
Γίγαντα, που στεγάζει τη μεγαλύτερη ποικιλία ορχιδέας 
στα νησιά Φίτζι. 
Στη συνέχεια, μεταβείτε στο χωριό Βισέισεϊ (Viseisei), το 
θρυλικό σημείο προσγείωσης των πρώτων κατοίκων 
του Φίτζι. Από το ψηλότερο σημείο της 
μαρίνας Vuda θα απολαύσουμε θέα 360 μοιρών στα 
ορεινά βουνά της Δύσης, του κόλπου Νάντι, του 
Διεθνούς Αεροδρομίου Νάντι και του ειδυλλιακού 
συμπλέγματος νησιών Yasawa. 
Η επόμενη στάση μας είναι στην Αγορά Namaka, 
προκειμένου να εξερευνήσουμε τοπικά προϊόντα και 
τέλος, ο Ναός Sri Siva Subramaniya, ο μεγαλύτερος 
Ινδουιστικός ναός στο Νότιο ημισφαίριο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
20η ημέρα: Νάντι – πτήση για Ώκλαντ (Νέα Ζηλανδία, 
ξενάγηση) 
Πετάμε σήμερα για το Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Με 
την άφιξή μας ξεκινά η γνωριμία μας με την πόλη, 
Πρωινή ξενάγηση Θα δούμε μεταξύ άλλων τις συνοικίες 
με τα παλιά αποικιακά κτίρια του 19ου αιώνα, τις 
αποβάθρες του λιμανιού, το Μέγαρο Βικτώρια, το 
εμπορικό κέντρο της πόλης, τα υπέροχα πάρκα της, το 
μνημείο των Πεσόντων στους δύο παγκόσμιους 
πολέμους κ.ά. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 

Ναός Sri Siva Subramaniya, Νάντι 
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πολλά είδη τροπικών ψαριών, συμπεριλαμβανομένων 
και καρχαριών, από ένα διαφανές υπόγειο τούνελ του 
ενυδρείου Kelly Tarlton’s. Τέλος, θα ανέβουμε στο 
παρατηρητήριο του Sky Tower με τον ταχύτατο 
ανελκυστήρα και θα απολαύσουμε μια υπέροχη, 
πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
21η ημέρα: Ώκλαντ – Πτήση επιστροφής 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
22η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 
 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ 
 
Στο 26ήμερο πρόγραμμα με την επέκταση στα Νησιά 
Κουκ, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:  
1η – 19η ημέρα: Όπως περιγράφεται στο 22ήμερο 
πρόγραμμα 
 
20η ημέρα: Νάντι – πτήση για Ροροτόνγκα (Νησιά Κουκ) 
Πετάμε σήμερα για το Ροροτόνγκα (μέσω Ώκλαντ) των 
Νήσων Κουκ. Καθώς διασχίζουμε τη γραμμή αλλαγής 
της ημερομηνίας, στην ουσία φτάνουμε στον 
προορισμό μας την… προηγούμενη ημέρα (23/09). 
Μετά τις τυπικές διαδικασίες και μ’ ένα κολιέ λουλουδιών 
για το «καλώς όρισες», μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 
 
21η ημέρα: Ροροτόνγκα (ξενάγηση) 
Μετά το πρωινό, ξεκινά η περιήγησή μας στη 
Ραροτόνγκα. Παντού χαμογελαστά πρόσωπα μας 
χαιρετάνε μ’ ένα κούνημα της κεφαλής και ένα εγκάρδιο 
«Kia orana». Την προσοχή μας τραβά το πολυνησιακού 
ρυθμού «Garden Cafe Maire Nui» με τη μεγάλη αχυρένια 
σκεπή. Ο κήπος του είναι γεμάτος από ιβίσκους και 
ορχιδέες. 
Παντού κυκλοφορεί κόσμος με λουλουδένια στεφάνια 
και κολιέ, ντόπιοι κάνουν αναζωογονητικό μασάζ επί 
πληρωμή, ενώ τουρίστες κορνάρουν πάνω σε βέσπες. 
Οι κάτοικοι των Cook είναι ως επί το πλείστον 
Πολυνήσιοι, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί 
Νεοζηλανδοί που παντρεύτηκαν εδώ ζώντας για χρόνια, 
οπότε θεωρούν τους εαυτούς τους εξίσου ντόπιους. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της ξενάγησης, θα έχουμε την 
ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον οικισμό του Avarua, να 
περάσουμε από αρχαίες ασβεστολιθικές εκκλησίες, να 
επισκεφθούμε μερικές από τις αρχαίες maraes (ιερές 
τοποθεσίες που χρησιμοποιoύνταν για Τελετουργίες, 
Συναντήσεις Φυλών, αλλά και Ανθρώπινες Θυσίες). 
Αποκορύφωμα αποτελεί η επίσκεψη της τοποθεσίας των 
7 Canoes αλλά και πολλές ακόμα γραφικές τοποθεσίες 
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της ευρύτερης περιοχής. Μετά το δείπνο μας, 
μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε 
για την πτήση στις 01:25 νωρίς το πρωί της 26ης 
Σεπτεμβρίου (Β). 
 
22η ημέρα: Ροροτόνγκα – ημερήσια λιμνοθάλασσα 
Αϊτουτάκι – Ροροτόνγκα  
Σήμερα θα αναχωρήσουμε αεροπορικώς για μία 
ολοήμερη εκδρομή στη λιμνοθάλασσα Αϊτουτάκι, ίσως 
την ομορφότερη στον κόσμο. Με σχήμα τριγωνικό, η 
λιμνοθάλασσα αυτή σχηματίζεται από μια ατόλη, η 
οποία υψώνεται περίπου 4.000 μέτρα από τον πυθμένα 
του Ειρηνικού Ωκεανού. Μέσα στη λιμνοθάλασσα 
βρίσκεται το ίδιο το Αϊτουτάκι, το κύριο νησί της 
συστάδας, αλλά και αρκετά ηφαιστειογενή και 
κοραλλιογενή μότου (νησάκια). Το εξωτερικό χείλος του 
κρατήρα από τον οποίο σχηματίστηκε η λιμνοθάλασσα, 
λειτουργεί σαν ένας φυσικός κυματοθραύστης για τα 
άγρια νερά του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού. Ο αφρός των 
κυμάτων που σπάνε, διακρίνεται σαν μια μόνιμη λευκή 
περιμετρική γραμμή. Η λιμνοθάλασσα, ωστόσο, έχει 
πάντα μια στιλπνή και λεία επιφάνεια, που 
διαταράσσεται μόνο περιστασιακά από κάποιο 
μοναχικό, απρόσμενο, ελαφρό κυματισμό. Τα νερά της 
είναι εξαιρετικά καθαρά και κάθε λεπτομέρεια στον 
ομαλό, αμμώδη πυθμένα της είναι απολύτως ορατή, 
όσο βαθύ κι αν είναι το νερό. Συχνά διακρίνονται 
χελώνες, σελάχια, ακόμη και γιγαντιαία στρείδια. Παρ’ 
όλο που το Αϊτουτάκι βρίσκεται "στη μέση του πουθενά", 
μπορεί να διεκδικήσει το δικό του μερίδιο στη δόξα: Ο 
Κάπτεν Μπλάι έφτασε εδώ με το Μπάουντυ το 1789, λίγο 
πριν ξεσπάσει η περίφημη ανταρσία. Αργότερα 
επέστρεψε και εισήγαγε στο νησί την παπάγια, που 
συνεχίζει να είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειές 
του. Επιστροφή στη Ροροτόνγκα. 
 
23η ημέρα: Ροροτόνγκα – Πτήση για Ώκλαντ 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ώκλαντ, 
της Νέας Ζηλανδίας. Άφιξη την επόμενη ημέρα, στις 28 
Σεπτεμβρίου.  
 
24η ημέρα: Άφιξη στο Ώκλαντ 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για βόλτες στο Ώκλαντ με 
τον αρχηγό μας. 
 
25η ημέρα: Ώκλαντ – Πτήση επιστροφής  
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 
26η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 
 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 
 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 05.09, 10.10 – 22 ΗΜΕΡΕΣ 
€ 9.900 € 10.080 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 11.240 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 2.100  € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 05.09, 10.10 – 26 ΗΜΕΡΕΣ 

Περιλαμβάνεται η αεροπορική εκδρομή στο Αϊτουτάκι αξίας 300€. 

€ 11.400 € 11.580 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 12.740 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 2.420  € 
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. 
Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις 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 “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από 
τις τιμές των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει 
δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της 

κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 



 
 

 

 
Σημαντικές 

παρατηρήσεις 

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-
mailκ.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. 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
ενδιάμεσο σταθμό. 
 Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή. 
 Περιηγήσεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι 
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 
 Τοπικός ξεναγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 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 
εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα καθώς και έξοδα 
προσωπικής φύσεως, ποτά, αναψυκτικά κλπ. 

  

Δεν περιλαμβάνονται 

 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.α.). 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: €1.090 
Βίζα Νέας Ζηλανδίας: €30 (για την έκδοσή της 
απαιτούνται το λιγότερο 4 ημέρες) 

 



 
 

 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/


 
 

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. 

 

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 και 
κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 
έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες 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! 
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