
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αποικιακό Μεξικό  
 Dia De Los Muertos 

 
            Αναχωρήσεις: 25.10                                                                                         11 Ημέρες 
 

 

 
Το Μεξικό δεν είναι μία, αλλά πολλές χώρες μαζί.  
Χώρα των αντιθέσεων από την ίδια της τη φύση: ηφαίστεια με χιονισμένες κορυφές, παραλίες με πελώρια 
κύματα, υψίπεδα κοντά στον ουρανό και στον ήλιο, ζούγκλες, άγονες πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, έρημοι, 
γκρεμοί, φαράγγια και βαθιές κοιλάδες. Μια παρθένα φύση με την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία.  
Είναι γη των ονείρων, χώρα υπέρτατου φωτός, τόπος μυστηρίου και θρύλου, όπου η σφραγίδα της αρχαίας 
ιστορίας του ανθρώπου είναι πολύ αισθητή. Αρχαίοι πολιτισμοί (Ολμέκοι, ζαποτέκοι, Μάγιας, τολτέκοι, Αζτέκοι 
κλπ.), που εξαρθρώθηκαν από τους Κονκισταδόρες, πυραμίδες, αποικιακά κτίρια, ζούγκλες, εκπληκτικές 
παραλίες, Ινδιάνοι, Μεστίζος, ντόπια χειροτεχνήματα, νόστιμη και πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, συναρπαστικοί 
ρυθμοί και μουσική. Viva Mexico  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΒΑ 631 25/10/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ     08:00 10:00 

ΒΑ 243 25/10/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ     14:10 19:35 

ΒΑ 242 03/11/2017 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ 21:00 13:05 

ΒΑ 634 04/11/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ  - ΑΘΗΝΑ 19:25 00:55 

 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 

 

Ένα ταξίδι γνωριµίας µε τον µαγευτικό τόπο των θρύλων και των παραδόσεων! 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει  

Την Γιορτή της Μέρας των Νεκρών - "Dia de los Muertos" - όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουµε τις ιδιαίτερες τελετουργίες και τα έθιµα αυτής της πρωτότυπης γιορτής στις 
περιοχές που γίνεται µε τον πιο γνήσιο και αυθεντικό τρόπο - στη λίµνη Πατσκουάρο και στην πόλη 
Μορέλια! Πρόκειται για γιορτή και όχι θρήνο! 

 
� Επίσκεψη και διαµονή στην Γουανταλαχάρα και στο Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, το ιστορικό κέντρο του 

οποίου έχει ενταχθεί στον κατάλογο των µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς UNESCO. 
 

� Επίσκεψη και διαµονή στην πόλη Γκουαναχουάτο, που αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας 
κληρονοµιάς της Unesco. 

 
� Επίσκεψη στο Πατσκουάρο, µια µικρή παραδοσιακή πόλη µε πλούσια κουλτούρα. 
 
� ∆ιανυκτέρευση στο µαγευτικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα. 

 
� Επίσκεψη και διαµονή στην πανέµορφη Μορέλια. 

 



 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Το Μεξικό μας είναι γνωστό για τους μαγευτικούς αρχαιολογικούς χώρους, την υπέροχη φύση, 

τη μοναδική αρχιτεκτονική. Όμως η ουσία είναι στον άνθρωπο:  Η μίξη ιθαγενών με Ισπανούς, 

οδήγησε σε μια κοινωνία που σφύζει σήμερα από διαφορετικές επιρροές και αντιθέσεις. Σε 

αυτό το ταξίδι προσδοκούμε να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα της χώρας και των ανθρώπων της. 

Να πλησιάσουμε την καθημερινότητα και τις ζωές τους. Να περιπλανηθούμε σε σοκάκια που η 

ζωή μοιάζει να έχει πέσει σε λήθαργο. 

Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε τους προσωπικούς μας ορίζοντες και όχι να τους 

περιορίσουμε εκπληρώνοντας απλά και μόνο "μεγάλες προσδοκίες" . 

Για να κατανοήσουμε τη μυστική συνταγή, πρέπει να πλησιάσουμε "το αίνιγμα" με 

θρησκευτική κατάνυξη. Η Μέρα της Γιορτής των Νεκρών περικλείει όλη την 

πνευματικότητα ενός λαού, που λατρεύει τους νεκρούς του με τρόπο που δείχνει  πόσο αγαπάει 

τη ζωή! Οι προ-Ισπανικές τελετουργίες εναλλάσσονται με τις φαινομενικά γνωστές συνήθειες 

των Καθολικών και το θέαμα συναρπάζει.  

Μια αναζήτηση με πρωτόγνωρη αυθεντικότητα, θα μας φέρει κοντά σε πομπές με  ατελείωτα 

προσωπεία, σε μουσικές των Μαριάτσι και αρώματα τεκίλας.  

 



 

 

Τεκίλα  
Η τεκίλα κατάγεται από το Μεξικό. Πήρε το 
όνοµά της από την οµώνυµη µικρή πόλη στο 
∆υτικό Μεξικό, που απέχει περίπου 55 
χιλιόµετρα από την Γκουανταλαχάρα. Ο 

θρύλος για τη γέννησή της αναφέρει ότι ένας 
κεραυνός χτύπησε κάποτε µια αγαύη στην 
περιοχή µιας φυλής Ινδιάνων του Μεξικού. 
Εκείνοι τότε παρατήρησαν ότι το φυτό άρχισε 
να εκκρίνει ένα γευστικό και καυτερό υγρό, 
που όταν το έπινες σου δηµιουργούσε 

ευχάριστα συναισθήµατα. Το θεώρησαν 
δώρο σταλµένο από τους θεούς.  
Η αγαύη, η πρώτη ύλη της τεκίλας, δεν είναι 
κάκτος, όπως οι περισσότεροι λανθασµένα 
πιστεύουν, αλλά ανήκει στην οικογένεια των 
κρινοειδών. Η λέξη αγαύη σηµαίνει 

θαυµαστός και αθάνατος!  
Η θαυµαστή ιστορία της ξεκινάει στις αρχές 
του 16ου αιώνα, µε την αποβίβαση στο Μεξικό 
των Ισπανών κατακτητών. Αν και οι 
περιορισµοί για τη χρήση του αλκοόλ δεν 
επέτρεπαν την ανεξέλεγκτη κατανάλωσή του, 

οι Αζτέκοι παρασκεύαζαν ένα ποτό που 
ονόµαζαν pulque (πουλ-κεϋ) από τη ζύµωση 
του χυµού του καρπού της αγαύης.  
Ποτό µε "ονοµασία προέλευσης", η τεκίλα 
πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να παράγεται 

µόνο µέσα στα σύνορα του Μεξικού και να 
περιέχει τουλάχιστον 51% συµπυκνωµένα 
ζάχαρα γαλάζιας αγαύης, που καλλιεργείται 
από τους χιµαντόρες (jimadores, παραγωγοί 
αγαύης), στις περιοχές του Jalisco, 
Guanajuato, Michoacam, Nayarit και 

Tamanlipan. Η πρώτη επίσηµη κρατική άδεια 
από την ισπανική κυβέρνηση για την καλλιέργεια της µπλε αγαύης και τη λειτουργία 
αποστακτήρα µε σκοπό την παρασκευή τεκίλας δόθηκε στον Jose Cuervo. Το 1910 
υπήρχαν ήδη 100 ποτοποιίες στην πολιτεία του Jalisco, αλλά η πραγµατική άνοιξη της 
τεκίλας αρχίζει µετά το 1920, όταν υιοθετούνται νέες, σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής, 
δανεισµένες από την προχωρηµένη ήδη οινοποιία. Παράλληλα, µε την προσθήκη 

aguamiel, δηλαδή νερόµελου, η γεύση της γλυκαίνει και γίνεται πιο προσιτή στους µη 
ιθαγενείς και κυρίως στους κατοίκους των γειτονικών ΗΠΑ. 
Υπάρχουν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί τύποι αγαύης και χρειάζονται 8 µε 12 
χρόνια για να µεγαλώσει η πίνια (pina), δηλαδή ο τεράστιος καρπός της, ο οποίος 
φτάνει τα 50 κιλά και µοιάζει πολύ µε τον καρπό του ανανά. Η καλλιέργεια της µπλε 
αγαύης δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από καλό έδαφος και συνεχή 

παρακολούθηση για τον εντοπισµό τυχόν ασθενειών. Την εποχή της συγκοµιδής οι 
χιµαντόρες συλλέγουν τους καρπούς. Οι αγαύες κόβονται από τη ρίζα και καθαρίζονται 
από τα φύλλα µέχρι να αποκαλυφθεί η pina, η καρδιά του φυτού. Η καρδιά κόβεται σε 
τέταρτα και αφαιρείται το σκληρό µέρος που την ενώνει µε τη ρίζα για να µην 
επηρεάσουν το τελικό προϊόν τα πικρά στοιχεία που περιέχει. Στη συνέχεια τα καθαρά 
κοµµάτια βράζουν επί 24 ώρες, οι βρασµένες καρδιές ψύχονται για 2 ηµέρες ώστε να 

αναπτύξουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη γεύση και ύστερα ζυµώνονται µε µαγιά. 



Στη διαδικασία της απόσταξης που ακολουθεί, χρησιµοποιούνται αποστακτήρες 
διαφόρων µεγεθών για να παραχθούν διαφορετικοί τύποι τεκίλας. Στο στάδιο αυτό η 
τεκίλα εµφιαλώνεται αµέσως ή σε κάποιες περιπτώσεις έπειτα από ορισµένο χρόνο 

παραµονής σε βαρέλια, ανάλογα µε τον τύπο τεκίλας που παράγεται.  
Οι τύποι της τεκίλας, σύµφωνα µε τη µεξικανική νοµοθεσία, είναι τέσσερις. 
Silver, Blanco, Plata: η λευκή τεκίλα, εµφιαλώνεται αµέσως µετά την απόσταξη ή µέσα σε 
60 µέρες. Μπορεί να αποθηκευθεί µέχρι την εµφιάλωση σε ανοξείδωτες δεξαµενές, αλλά 
όχι σε ξύλινα βαρέλια. 
Gold, Oro, Suave, Joven ή Joven abocado: η κίτρινη τεκίλα, είναι το ίδιο µε τη Silver, µε 

τη διαφορά ότι γίνεται προσθήκη βελτιωτικών συστατικών - συνήθως καραµέλας και 
εσάνς δρυός, σε ποσοστό µέχρι 1% του συνολικού βάρους - µε σκοπό τη δηµιουργία 
γεύσης και χρώµατος που την κάνουν να µοιάζει παλαιωµένη. 
Rested ή Reposado: η τεκίλα που έχει ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια για 2 έως12 µήνες πριν από 
την εµφιάλωση. 
Aged ή Apejo: η τεκίλα που αποθηκεύεται και αφήνεται να ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια 

περιεκτικότητας το πολύ 350 λίτρων, για περισσότερο από ένα χρόνο πριν να εµφιαλωθεί. Η 
παλαίωση µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 8 µε 10 χρόνια. 
Στην αγορά του Μεξικού κυκλοφορούν περισσότερα από 600 είδη τεκίλας. Οι διαφορές 
τους εξαρτώνται από την ποσότητα αγαύης που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
τους. Είναι σαφές πως τα προϊόντα µε προσθήκη ζάχαρης, γνωστά ως mixto tequilas, 
είναι πολύ κατώτερα από πλευράς γεύσης, αρώµατος και σώµατος, συγκριτικά µε τις 

τεκίλες που παράγονται από 100% αγαύη. Το ποσοστό αυτό συνήθως αναγράφεται 
στην ετικέτα. 
Η διπλή απόσταξη επιβάλλεται στην παραγωγή της τεκίλας, αλλά η τριπλή µπορεί να 
προκαλέσει την εξασθένηση του αρωµατικού χαρακτήρα της. Η επιλογή ανάµεσα σε µια 
Apejo ή µια Silver είναι θέµα γούστου, είναι όµως προφανές πως όσο µεγαλύτερη είναι 
η διάρκεια της παλαίωσης τόσο πιο σκούρο γίνεται το χρώµα της τεκίλας και τόσο πιο 

έντονα είναι τα χαρακτηριστικά αρώµατα και οι γεύσεις βαρελιού. Η καλύτερη στιγµή 
θεωρείται πως είναι στα 4 χρόνια της ωρίµασης. Ωστόσο, η παλαίωση δεν προσφέρει 
στην τεκίλα την εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει σε άλλα αλκοολούχα ποτά. 
Προσοχή: όταν ανοίγετε ένα µπουκάλι τεκίλας εκθέτετε αυτοµάτως το περιεχόµενό του 
στο οξυγόνο που, όπως ακριβώς και στο κρασί, θα του προκαλέσει οξείδωση. Για το 

λόγο αυτό θα πρέπει να το καταναλώνετε γρήγορα, µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα 
µερικών εβδοµάδων - δύο µήνες το πολύ. 
Ο µύθος του σκουληκιού: Κάποιες αµερικανικές εταιρείες εµφιαλώνουν τεκίλα και για 
λόγους εντυπωσιασµού και µάρκετινγκ τοποθετούν σκουλήκια µέσα στο µπουκάλι. ∆εν 
πρόκειται όµως σε καµία περίπτωση για µεξικανική παράδοση. 
Άσπρο πάτο! 
Ο παραδοσιακός τρόπος για να πιείτε την τεκίλα είναι: γλείφω - πίνω - δαγκώνω / αλάτι 
- τεκίλα - λάιµ. Στο Μεξικό συνήθως χρησιµοποιείται ένα ψηλό και στενό σφηνάκι, το 
caballito, που σηµαίνει µικρό αλογάκι ή αλλιώς tequilito. Οι λάτρεις της τεκίλας όµως 
προτιµούν να την απολαµβάνουν αργά στα ποτήρια του κονιάκ ώστε να µπορούν να 



εκτιµήσουν τα ιδιαίτερα αρώµατά της. Το caballito πάντως θεωρείται το καταλληλότερο 
σχήµα και µέγεθος για την κατανάλωση της τεκίλας. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia de Los Muertos  
Στο Μεξικό η 1η και η 2α Νοεµβρίου 
γιορτάζονται ως "οι Μέρες των Νεκρών".  
Σύµφωνα µε την πίστη των αρχαίων 
Μεξικάνικων πολιτισµών, όταν κάποιος 
πεθάνει, το πνεύµα του συνεχίζει να ζει στο 
Miktlan - µέρος κατοικίας των ψυχών που 
εγκατέλειψαν τα εγκόσµια. Γενναιόδωροι 
θεοί δηµιούργησαν αυτή την ιδανική 
κατοικία που δεν έχει τίποτα το τροµακτικό, 
αλλά αντιθέτως είναι γαλήνια. Εκεί οι ψυχές 
αναπαύονται ευχάριστα µέχρι την ηµέρα 
που θα επιστρέψουν στις παλιές τους 
κατοικίες. Κατά την επίσκεψή τους, αν και 
δεν γίνονται ορατοί, οι συγγενείς τους 
µπορούν να τους αισθανθούν. Υπάρχουν 
λοιπόν δυο σηµαντικές ηµεροµηνίες, κατά 
τις οποίες σύµφωνα µε το ηµερολόγιο, οι 
νεκροί επιστρέφουν και αποτελούν µια 
χαρούµενη γιορτή.  
Κλάµατα ή πόνος δεν έχουν θέση αυτές τις 
άγιες µέρες.  
Η υπέρµετρη φιλοξενία των Μεξικανών που 
εκφράζεται µε την παραµικρή αφορµή, είναι 
αδιαπραγµάτευτη. Πολύ δε περισσότερο αν 
οι επισκέπτες είναι οι νεκροί συγγενείς. 
Πρέπει να τους υποδεχθούν και να 
ευχαριστήσουν µε ότι τους αρέσει, όπως για παράδειγµα το φαγητό.  
Κάθε περιοχή και κάθε χωριό έχει διαφορετικά έθιµα και ιδέες σχετικά µε αυτή τη 
γιορτή.  



Αλλά για όλους τους Μεξικάνους υπάρχει ο ίδιος σκοπός: να υποδεχθούν και 
να φιλοξενήσουν τους νεκρούς τους καλεσµένους και για δύο ηµέρες να 
συζήσουν µε αυτούς.  
Η 1η Νοεµβρίου ή η Ηµέρα των Αγίων Πάντων, είναι αφιερωµένη στα νεκρά 
παιδιά. Τους ετοιµάζουν προσφορές µε λουλούδια και άσπρα κεριά. Το λευκό 
συµβολίζει την αγνότητα των αθώων ψυχών τους. Οι προσφορές στολίζονται 
µε πολύχρωµα παιχνίδια, έτσι ώστε όταν φτάσουν οι ψυχές τους, να µπορούν 
να παίξουν όπως έκαναν κι όταν ήταν στη ζωή. 
Στη λίµνη Πάτσκουαρο και στα γύρω χωριά, οι τελετές και οι παραδόσεις είναι 
βαθιά συναισθηµατικές και διαρκούν όλο το 24ωρο. Ταξιδιώτες από όλη τη 
χώρα φθάνουν µέχρι εδώ για να χαιρετίσουν τους νεκρούς τους µια ακόµη 
φορά.. Η 2α Νοέµβριου είναι η Ηµέρα των Ψυχών ή της Γιορτής των Νεκρών. 
Ένας µεγάλος εορτασµός και δηµόσια αργία σε όλη τη χώρα. Αφιερωµένη 
στους νεκρούς πρόγονους, φίλους και συγγενείς, γιορτάζεται µε κατάνυξη και 
συγχρόνως έχει έναν χαρακτήρα ευδαιµονίας.  
Η Μορέλια γιορτάζει µε τα δικά της έθιµα και τις θρησκευτικές τελετές που καθώς 
κορυφώνονται µετά το µεσηµέρι, δηµιουργούν την αίσθηση ενός 
σουρεαλιστικού σκηνικού, αποκοµµένου και από την πιο ευφάνταστη 
πραγµατικότητα. Τα παραδοσιακά γλυκά Dulces Morelianos στολίζουν σπίτια, 
τάφους, αγορές... Σκελετοί από διάφορα υλικά, και διακοσµηµένοι χαρούµενα 
εµφανίζονται παντού... Οι Catrinas, έχουν την τιµητική τους!!  
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την 

πρωτεύουσα του Μεξικού, το Μέξικο Σίτι (Mexico City, Πόλη του Μεξικού). Άφιξη, 

µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας όπου θα µας υποδεχθούν µε ένα 

κοκτέιλ. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  (Ξενάγηση, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο)    

H Πόλη του Μεξικού είναι µια από τις µεγαλύτερες 

πόλεις του κόσµου. Υπήρξε, πριν τον ερχοµό των 

Ισπανών Κατακτητών (Conquistadores), η έδρα των 

Αζτέκων, αργότερα η πρωτεύουσα των αποικιοκρατών 

και σήµερα το ζωντανό σύγχρονο πολιτικό, 

οικονοµικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της 

χώρας. Η ηµέρα µας σήµερα θα αφιερωθεί στη 

γνωριµία µας µε τη Μεξικανική πρωτεύουσα. Η 

περιήγησή µας ξεκινάει από την αποικιακή καρδιά της 

πόλης, την πλατεία Zocalo, την κεντρική πλατεία της 

πόλης και µια από τις τρεις µεγαλύτερες πλατείες στον 

κόσµο, που ήταν το τελετουργικό κέντρο της 

πρωτεύουσας των Αζτέκων, της Τενοτστιτλάν και του 

Μεγάλου Ναού τους, που καταστράφηκε από τους 

Ισπανούς το 1524. Την πλατεία περιβάλλουν µοναδικά 

µνηµεία, χαρακτηριστικά κτίσµατα των πολιτισµών που 

σηµάδευσαν µε τη παρουσία τους την ιστορία του 

τόπου. Θα δούµε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, 

έξοχο δείγµα της αποικιακής αρχιτεκτονικής γνωστής 

ως Churrigueresque και το Προεδρικό Μέγαρο 

(Παλάσιο Νασιονάλ), που κρύβει στην εσωτερική του 

αυλή αριστουργήµατα του µεγαλύτερου εκπροσώπου 

της µεξικάνικης τοιχογραφίας, του Ντιέγκο Ριβέρα 

(συντρόφου της Φρίντα Κάλο). Εικονογραφηµένα 

παρελαύνουν µπροστά µας οι ήρωες της µεξικάνικης 

ιστορίας και οι σηµαντικότερες στιγµές της. Στη 

συνέχεια θα µεταβούµε στο πάρκο Τσαπούλτεπεκ 

(Chapultepec), όπου µας περιµένει µια ανεπανάληπτη 

εµπειρία. Η επίσκεψή µας στο Εθνικό Ανθρωπολογικό 

Μουσείο θα µας κάνει να αισθανθούµε σαν άλλος 

Indiana Jones, αφού µε την είσοδό µας στις διάφορες 

αίθουσες, θα έρθουµε σε επαφή µε τα σηµαντικότερα 

ευρήµατα των πολυάριθµων προκολοµβιανών 

πολιτισµών που άκµασαν σ’ όλη την έκταση της 

χώρας και που είναι γνωστοί ως Μεσοαµερικανικοί. Οι 

µέρες των Αζτέκων, των Μάγιας, των Ζαποτέκας, των 

Ολµέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων 

επανέρχονται µέσα από τα εντυπωσιακά εκθέµατα, 

που είναι ανώτερα κάθε περιγραφής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Πλατεία των Τριών Πολιτισµών Παναγία της Γουαδελούπης, 

Τεοτιχουακάν)-ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΑΓΙΕΝΤΕ   

Πρωινή αναχώρηση για τα περίχωρα 

του Μέξικο Σίτι, όπου µας περιµένουν 

δύο  ιδιαίτερες επισκέψεις. Αρχικά 

επισκεπτόµαστε την περίφηµη Παναγία 

της Γουαδελούπης, το σηµαντικότερο 

προσκύνηµα των απανταχού 

λατινοαµερικάνων. Από εδώ, µε 

αφορµή την εµφάνιση της Παναγίας σε 

έναν ιθαγενή, ξεκίνησε η βαθιά πίστη 

τους στην Παναγία και η εναπόθεση 

όλων των προσδοκιών τους σ’ αυτήν. 

Έκδηλη η θρησκευτική ευλάβεια των 

πιστών καθώς εισέρχονται στις παλιές 

εκκλησίες της περιοχής, αλλά και στον 

εξαιρετικά σύγχρονο ναό. Στη συνέχεια 

επισκεπτόµαστε τον σηµαντικότερο 

ίσως ιερό χώρο των προκολοµβιανών 

πολιτισµών, το Τεοτιχουακάν, τον τόπο όπου δηµιουργήθηκαν οι θεοί και που µε τη σειρά 

τους δηµιούργησαν τον κόσµο. Οι τεράστιες πυραµίδες αφιερωµένες στον Ήλιο και τη 

Σελήνη, η Λεωφόρος των Νεκρών, τα ανάκτορα, ο ναός του Κετσαλκοάτλ, απλά µας 

καθηλώνουν. Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή µπροστά στο µεγαλείο του µοναδικού 

αυτού αρχαιολογικού χώρου. Έπειτα αναχωρούµε για το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, µια 

πόλη-κόσµηµα µε έντονη µουσική παράδοση και µποέµ χαρακτήρα. Εκεί θα 

επισκεφθούµε το µουσείο Casa Allende κι εν συνεχεία θα ξεναγηθούµε στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης, το οποίο αποτελεί τόπο πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. 

∆ιανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΑΓΙΕΝΤΕ - ΑΤΟΤΟΝΙΛΚΟ - ΓΚΟΥΑΝΑΧΟΥΑΤΟ 

Λίγα χιλιόµετρα από την πόλη βρίσκεται η 

κωµόπολη Ατοτονίλκο µε το οµώνυµο 

θρησκευτικό συγκρότηµα του 18ου αι., το 

οποίο και θα επισκεφθούµε. Σύµφωνα µε 

την τοπική παράδοση, ανεγέρθηκε κατ’ 

εντολήν του ιερέα Luis Felipe Neri de Alfaro 

ύστερα από ένα όραµα, στο οποίο είδε τον 

Ιησού µε το ακάνθινο στεφάνι να µεταφέρει 

τον σταυρό. Ο πλούσιος επιτοίχιος 

εσωτερικός διάκοσµος σε στυλ 

Μεξικάνικου µπαρόκ έχει δικαίως 

χαρακτηρισθεί ως "η Καπέλα Σιστίνα" του 

Μεξικού. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε 

για το Γκουαναχουάτο, µέσα από µία 

θαυµάσια διαδροµή στην φύση της Σιέρρα Μάδρε. Άφιξη και περιήγηση στην όµορφη 

πόλη µε τα στενά γραφικά σοκάκια και τις µεγάλες ανοιχτές πλατείες, κατά τη διάρκεια της 

οποίας  θα επισκεφθούµε τον ναό  Basilica Nuestra Señora de Guanajuato, ο οποίος 

ξεκίνησε να κτίζεται το 1671 και ολοκληρώθηκε µετά από 25 χρόνια, το θέατρο Χουάρεζ 

και το φρούριο Alhondiga de Granaditas. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση.                                                                                                              



 

5η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΟΥΑΝΑΧΟΥΑΤΟ – ΤΕΚΙΛΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ  

Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό την πόλη Τεκίλα. Άφιξη το µεσηµέρι και πανοραµική 

ξενάγηση λίγο πριν το γεύµα µας. Ακολουθεί επίσκεψη στο αποστακτήριο της τεκίλας 

Cuervo. Συνεχίζουµε για ένα µοναδικό τροπικό παράδεισο: το Πουέρτο Βαγιάρτα, 

φωλιασµένο στον κόλπο Μπαντέρας, µε τα γαλήνια, ζεστά νερά, ιδανικά για 

καταδύσεις. Οι σταρ του Χόλυγουντ τον ανακάλυψαν τη δεκαετία του 1960. Έκτοτε το 

Πουέρτο Βαγιάρτα θεωρείται ένα από τα κορυφαία θέρετρα του Μεξικού στον Ειρηνικό, 

που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για να απολαύσουν τις πανέµορφες 

παραλίες, το ευχάριστο κλίµα, τα θαλάσσια σπορ και την έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ (Ξενάγηση) 

Το θέρετρο εκτείνεται στον κόλπο σε µήκος 40 km, αλλά το κέντρο του είναι η παλιά πόλη, 

το Βιέχο Βαγιάρτα, µε τα λιθόστρωτα δροµάκια και την υπαίθρια αγορά µε τα 

χειροτεχνήµατα. Η περιοχή αυτή κατάφερε να διατηρήσει την γραφικότητα ενός 

µεξικάνικου χωριού, µε κύριο χαρακτηριστικό τα ασβεστωµένα σπίτια µε τα κεραµίδια και 

τους λιθόστρωτους δρόµους που εκτείνονται προς τα βουνά. Στην πρωινή µας ξενάγηση 

θα εξερευνήσουµε το ιστορικό κέντρο, ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία των Όπλων, 

όπου δεσπόζει το άγαλµα του κυβερνήτη Ignacio L. Vallarta, από τον οποίο η πόλη πήρε 

το όνοµά της. Θα ολοκληρώσουµε την περιήγησή µας µε την τοπική αγορά, όπου θα 

έχουµε τη δυνατότητα να αγοράσουµε καλόγουστα χειροποίητα αναµνηστικά. Στον 

ελεύθερο χρόνο σας, µην παραλείψετε να απολαύσετε µια αυθεντική τεκίλα σε κάποιο 

από τα παραδοσιακά και ατµοσφαιρικά µπαρ της Ροµαντικής Περιοχής (Romantic Zone, 

στην παλιά πόλη), αλλά και να εξερευνήσετε την Malecon, τον παραλιακό δηλαδή 

πεζόδροµο, όπου θα βρείτε εκατοντάδες γκαλερί τέχνης, κοσµηµατοπωλεία, µπουτίκ, 

εστιατόρια και καφέ. ∆ιανυκτέρευση.   

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ - ΓΟΥΑ∆ΑΛΑΧΑΡΑ (Ξενάγηση) 

Πρωινή αναχώρηση για την Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο στο 

δυτικό Μεξικό. Πρόκειται για τη δεύτερη, µετά το Μέξικο Σίτι, µεγαλύτερη πόλη της χώρας 

και µια από τις πιο αγαπηµένες πόλεις των Μεξικανών! Εδώ γεννηθήκαν οι µουσικές των 

Μαριάτσι, η τεκίλα, τα γνωστά καπέλα σοµπρέρος και "το καυστικό χιούµορ που 

συνοδεύει τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγµές.." Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Θα 

επισκεφθούµε τον καθεδρικό ναό, σύµβολο της πόλης µε στοιχεία κλασικής ευρωπαϊκής 

και παραδοσιακής µεξικάνικης αρχιτεκτονικής, θα δούµε το κυβερνητικό µέγαρο, το 



θέατρο Degollago του19ου αι. κ.ά. Συνεχίζουµε για το προάστιο Tlaquepaque, γνωστό 

για την ξυλογλυπτική, την αργυροχοΐα, την παράγωγη κεραµικών και δερµάτινων ειδών 

από τα µέσα του 19ου αι. Το σηµερινό εµπορικό κέντρο περιστοιχίζεται από εντυπωσιακές 

επαύλεις, πολυσύχναστους πεζόδροµους και εντυπωσιακά καταστήµατα. Στην πλατεία El 

Parian, στέκι των Μαριάτσι, οι µουσικές καλωσορίζουν ντόπιους και επισκέπτες. Θα 

αφεθούµε για λίγο στους ρυθµούς της µεξικανικής µουσικής και θα περιηγηθούµε στα 

στενά της πόλης µε τα αµέτρητα εργαστήρια και τις µικρές πλατείες στολισµένες µε 

περίτεχνα σιντριβάνια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας και τακτοποίηση στα δωµάτια. 

∆ιανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΓΟΥΑ∆ΑΛΑΧΑΡΑ - ΜΟΡΕΛΙΑ   

Πρωινή αναχώρηση για την Μορέλια, µια από τις πιο όµορφες επαρχιακές αποικιακές 

πόλεις του Μεξικού. Η υπέροχη αυτή πόλη είναι ένα ζωντανό µουσείο αρχιτεκτονικής, µε 

υπέροχους πλακόστρωτους δρόµους, παραδοσιακά κτίρια, εκκλησίες, µουσεία, 

καταστήµατα και βέβαια µε πολλή κουλτούρα. Εδώ θα έχουµε χρόνο να περπατήσουµε 

και να γευθούµε κάτι από το πολύχρωµο και παραδοσιακό Μεξικό, γεµάτο ζωή και 

µουσική σε κάθε σχεδόν πλατεία και καλντερίµι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

µας. ∆ιανυκτέρευση. 

   

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΡΕΛΙΑ - ΠΑΤΣΚΟΥΑΡΟ - ΜΟΡΕΛΙΑ   

Ηµέρα µυστικιστική και έντονα φορτισµένη η σηµερινή! Ταξιδέψαµε µέχρι εδώ, για να 

ζήσουµε από κοντά τον τρόπο που οι Μεξικάνοι λατρεύουν τους νεκρούς τους και 

συγχρόνως...πανηγυρίζουν τη ζωή µε έναν τρόπο πρωτότυπο, που καθηλώνει τον 

επισκέπτη!  



 

 

Πρωινή αναχώρηση για την Tzintzuntzan, µία µικρή πόλη µε δύο σηµαντικά αξιοθέατα: 

τον οµώνυµο αρχαιολογικό χώρο και το παλιό µοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου. 

Συνεχίζουµε την διαδροµή µας στην καρδιά της ορεινής Michoacan, µε προορισµό την 

πόλη Πατσκουάρο µε τον υπέροχο αυθεντικό χαρακτήρα της. Ιθαγενείς Ταράσκο 

ίδρυσαν εδώ το πρώτο βασίλειο, που απορρίφθηκε από την αυτοκρατορία των Αζτέκων 

τον 15ο αι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ 

άλλων την Plaza Grande και την Plaza Chicha (Μεγάλη και Μικρή Πλατεία) µε την τοπική 

αγορά, το οίκηµα Casa de los Once Patios - ένα πρώην επιβλητικό νοσοκοµείο που 

σήµερα έχει µετατραπεί σε σηµείο πώλησης παραδοσιακών αντικειµένων των γύρω 

κοινοτήτων κ.ά. Συνεχίζουµε µε επισκέψεις στα µικρά χωριά γύρω από την λίµνη 

Πατσκουάρο που µας παρασύρουν σε µια ονειρική πραγµατικότητα: στολίδια γιορτής 

και θανάτου κατακλύζουν τις τοπικές αγορές, χοροί και τραγούδια γεµίζουν τις πλατείες, 

ενώ στα νεκροταφεία - ένα από τα οποία θα επισκεφθούµε και εµείς - συνωστίζεται 

πλήθος κόσµου. Η επίσκεψη µας στο νησί Janitzio και τα όσα θα ζήσουµε εκεί 

γιορτάζοντας την Ηµέρα Των Νεκρών θα µας µείνουν αξέχαστα. ∆ιανυκτέρευση στην 

Μορέλια. 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΡΕΛΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πρωινή αναχώρηση για το Μέξικο Σίτι. Κατά την διαδροµή, θα κάνουµε στάση στην 

πανέµορφη πόλη Μετεπέκ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς το αεροδρόµιο του 

Μέξικο Σίτι απ’ όπου θα πάρουµε την πτήση της επιστροφής. 

 
11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 25/10 

1290 € 
1440 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν 
την αναχώρηση 

2240 € 
µε τους φόρους και το 
αεροπορικό Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα  

 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 520 € 
Έως 12 άτοκες µηνιαίες 

δόσεις 
 

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

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

Απαιτούνται  2 διανυκτέρευση στην Αθήνα. 
Για την διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

 

**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. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής 

θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 

� Ξενοδοχεία 4*, 5* και τα καλύτερα 
διαθέσιµα στις επαρχιακές πόλεις 

� Πρωινό καθηµερινά  
� Μεταφορές, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικός  ξεναγός 

� Έλληνας έµπειρος αρχηγός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν 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)  

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  (δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
� Φόροι, φιλοδωρήµατα & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, επιβάρυνση καυσίµων, 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: 800 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία 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 κλπ.). 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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• 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 1.000 € 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.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας 
κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως 
και 18). Σας συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το 
τµήµα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   

• 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 ή οι κάτοχοι µη Ελληνικών διαβατηρίων 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. 
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 

υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  

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 την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Οι καινοτοµίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά 
δεδοµένα 

 

"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  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και 
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα 
οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε 

παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να 
βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the 
World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος του 
κόσµου σε 140 στιγµιότυπα", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση 
των ταξιδιών µας στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), 
ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους 

ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ 
δεν θα ξεχάσουµε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η 
µεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση 

ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η µεγάλη 
εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η µεγάλη 
εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες 
αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε µια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε 
άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, 
διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα. Για εµάς ο ταξιδιώτης είναι 

στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης 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 
� 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 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια 
ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, 
ασφάλεια προκαταβολής και άλλων καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον 
παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες 
του. 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 τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

� 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.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της 
Ελληνικής αγοράς. Οι αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον 
προορισµό, έχουν πάντα την επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με 

τη γνώση και την εµπειρία τους θα µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της 
αγοράς που είναι η περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το 
δυνατόν περισσότερες εκδροµές και υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας 
τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του Versus 

Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� 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 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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
Η Ι∆ΕΑ 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 τον θεµέλιο λίθο τον ∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που 
του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus 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 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως 
στελεχωµένα και έτοιµα να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ 
(Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και 
προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε σηµαντικούς 
καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους 
υποδεχτεί, τιµούν καθηγητές πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και 

των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην 
ταξιδιωτική µας λέσχη 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. Οι εκδηλώσεις µας 
ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και κουβεντούλα µε θέα την Ακρόπολη και τον 

Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η 
είσοδος είναι δωρεάν. 
Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, 
για µια διαφορετική όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική 
εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  Βeach  σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του 
κόσµου. 

 
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια 
στους κρυµµένους θησαυρούς του πλανήτη µας, 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 Ευρώπη. 
 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές 
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν 
τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus 
Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 
αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 
ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά 
χρονικά µε τα καλύτερα στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να 

ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα σας σε κάθε απορία και ανάγκη 
από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  
 
� 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, οι 
ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus Travel δεν 
πραγµατοποιείται πουθενά". 
 

� 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 στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών 

προορισµών, 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, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη 
Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish 
Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 

� ∆ιερεύνηση Προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον 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. ∆ηµιουργούµε 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.  
 
� 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. 
 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


