
 

 

 

  

Σεληνιακά τοπία, τυρκουάζ παραλίες και μια ποικιλία σπάνιων ειδών, 

συνθέτουν την εικόνα αυτού του  

εξωπραγματικού στον πλανήτη αρχιπελάγους 

 
Αναχώρηση: 30.07.2020        12 ημέρες 

Νησιά Γκαλάπαγκος 

στα «μαγεμένα νησιά» του Δαρβίνου 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νησιά Γκαλάπαγκος  
 

Ένα ασύλληπτο ταξίδι 12 ημερών για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα -αποκλειστικά 

για απαιτητικούς ταξιδιώτες- γεμάτο 

περιπέτεια και υποβρύχιες εξερευνήσεις 

όπως μόνο το Versus Travel ξέρει να 

προσφέρει. Ανακαλύψτε τον κώδικα 

επικοινωνίας με λαούς προικισμένους από 

φλογερό ταμπεραμέντο. Καταδυθείτε με 

όλες σας τις αισθήσεις σ’ αυτή την 

ταξιδιωτική εμπειρία που ο καθένας πρέπει 

να ζήσει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή 

του!!! 

 

Λένε, ότι, όποιος είχε την τύχη να βρεθεί στα 

νησιά Γκαλάπαγκος, στην καρδιά του 

Ισημερινού, έζησε πρωτόγνωρες εμπειρίες 

που θα κουβαλάει για όλη την υπόλοιπη 

ζωή του. Διπλά ουράνια τόξα, οργιώδης 

βλάστηση, γυμνά ηφαίστεια, θαλάσσιοι 

λέοντες να πιάνουν φιλίες με τους 

επισκέπτες, γιγαντιαία σαλάχια και 

εξαιρετικά σπάνια πουλιά, συνθέτουν ένα 

σκηνικό βγαλμένο από Χολυγουντιανή… 

υπερπαραγωγή. Ένα αρχιπέλαγος 

απομονωμένο από τον υπόλοιπο πλανήτη, 

που σίγουρα θα σας δώσει έμπνευση να 

σκεφτείτε τον κόσμο διαφορετικά. Ακριβώς 

όπως έκανε και ο Δαρβίνος, 

διατυπώνοντας έτσι τη Θεωρία της εξέλιξης 

των ειδών στον πλανήτη μας. 

 

 

 

Σημείωση: Στις βαρκάδες και στις εκδρομές στα 

Γκαλάπαγκος μπορεί να υπάρχουν και άλλοι 

τουρίστες. 

 

Ένα πρωτοποριακό ταξίδι, όπως άλλωστε σάς έχει συνηθίσει 

το Versus, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα νησιά Γκαλάπαγκος, τα οποία αντιμετωπίζονται εδώ ως 

ξεχωριστή οντότητα και όχι ως μια προέκταση του Εκουαδόρ.  

Εξερευνούμε τα νησιά με προσοχή στη λεπτομέρεια και όχι 

περιεκτικά! Ένα πρόγραμμα που προτείνεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα με διαμονή έξι (6) διανυκτερεύσεων στα νησιά 

Γκαλάπαγκος. Όλες οι εκδρομές περιλαμβάνονται μέσα στην 

τιμή, παρά το εξαιρετικά ακριβό τους κόστος, ενώ καλύπτουν 

ένα τεράστιο εξερευνητικό πεδίο γύρω από την χλωρίδα και την 

πανίδα, αφήνοντας μας μια πλήρη γεύση. Μετά το τέλος των 

δραστηριοτήτων έχουμε άπλετο χρόνο για απογευματινές και 

βραδινές βόλτες στα νησιά, ενώ η προσθήκη του Κίτου, 

πρωτεύουσας του Εκουαδόρ, αλλά και του Γκουαγιακίλ, σε 

συνδυασμό με την ημερήσια επίσκεψη στο απόκοσμο 

ηφαίστειο Κοτοπάξι, μάς αφήνει μια γλυκιά επίγευση 

του mainland του Εκουαδόρ… 

  

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

  

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στο Κίτο και στο Γκουαγιακίλ 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* στα Γκαλάπαγκος (απλά, 

παραδοσιακά ξενοδοχεία). Με αυτό τον τρόπο «ζούμε» την 

πραγματική ζωή των νησιών. Μένουμε για 6 διαν/σεις στα 

Νησιά, για να τα εξερευνήσουμε, με διαμονή και στη νήσο 

Ιζαμπέλα και στη νήσο Σάντα Κρουζ. 

• Δύο βραδινά γεύματα στο Κίτο. 

• Βραδινό γεύμα στο Γκουαγιακίλ. 

• Μονοήμερη κρουαζιέρα και snorkeling στη Σάντα Κρουζ 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, 

εξοπλισμός για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} 

και πετσέτες). 

• Μονοήμερη βαρκάδα και snorkeling στη Νήσο Ισαβέλα 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, 

εξοπλισμός για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} 

και πετσέτες). 

• Ημερήσια εξερευνητική επίσκεψη στο Ηφαίστειο Sierra 

Negra (περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό 

και πετσέτες). 

• Ημερήσια εκδρομή και snorkeling στη Νήσο Σέιμουρ 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, 

εξοπλισμός για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} 

και πετσέτες). 

• Moνοήμερη κρουαζιέρα και snorkeling στη νήσο Σάντα Φε 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, 

εξοπλισμός για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} 

και πετσέτες). 

• Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

• Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός. 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα σπάνιο, εξερευνητικό ταξίδι με το οποίο επιχειρούμε να εισχωρήσουμε στα άδυτα των νησιών 

Γκαλάπαγκος, αντιμετωπίζοντας τα ως ξεχωριστή οντότητα σε σχέση με το Εκουαδόρ. 

Δροσιζόμαστε με μια βουτιά στα νερά του Puerto Ayora, κάνουμε snorkeling στον κόλπο Τορτούγα 

ή στην ακτή Bachas με τη μανγκρόβια βλάστηση και πιάνουμε φιλίες με τις γιγάντιες χελώνες του 

Καταφυγίου Ελ Τσάτο! Νιώθουμε σαν πρωταγωνιστές σε ταινία κάνοντας μονοήμερες κρουαζιέρες 

σε κάποια από τα πιο όμορφα νησιά των Γκαλάπαγκος! Μια ευκαιρία που σπάνια προσφέρεται σε 

ελληνικό πρόγραμμα, με σκοπό να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα για τον πλούτο του 

οικοσυστήματος, ενώ παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά iguanas, 

θαλάσσιους λέοντες, καθώς και περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών και 

εξωτικών δέντρων. Επισκεπτόμαστε εξωπραγματικά ηφαίστεια και βιώνουμε από κοντά ένα σπάνιο 

σεληνιακό σκηνικό βγαλμένο από άλλο πλανήτη. Παράλληλα, βλέπουμε σπουδαία αξιοθέατα και 

γραφικές αποικιακές πόλεις, σε ένα ολοκληρωμένο, χορταστικό πρόγραμμα που θα σας μείνει 

αξέχαστο! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσκεψη στο «Σημείο Μηδέν», στο Εκουαδόρ, από το οποίο περνά ο Ισημερινός, με 

γεγραφικό πλάτος 0, όπου θα φωτογραφηθούμε με το ένα πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και 

με το άλλο στο νότιο! 

 Μονοήμερες κρουαζιέρες σε Σάντα Κρουζ, Σάντα Φε, Ισαβέλα και Σέιμουρ. 

 Snorkeling σε καταγάλανες παραλίες με πλήρη εξοπλισμό. 

 Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι, με το ομώνυμο ηφαίστειο. 

 Μονοήμερη εξερεύνηση στο απόκοσμο ηφαίστειο Sierra Negra. 

 Ξενάγηση στη γραφική Κουένκα, μια πόλη αποικιακού στυλ. 

 Περιήγηση στους Δίδυμους Κρατήρες, μια άκρως μυστηριακή τοποθεσία. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 30/07/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 751 30/07/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΚΙΤΟ 10:00 14:40 

KL 755 09/08/2020 
ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ - 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
18:35 13:15 

KL 1581 10/08/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

Η γοητευτική και ακατέργαστη συνάμα πλευρά της Λατινικής Αμερικής μοιάζει να τα έχει όλα: αρχαία 

ιστορία, αποικιακή κληρονομιά και φυσικά ομορφιές μιας άλλης εποχής. Από την πρωτεύουσα του 

Εκουαδόρ, το Κίτο, με το διάσημο μνημείο του Ισημερινού (Mitad del Mundo), μέχρι το «Σημείο Μηδέν» και 

το Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι, παίρνουμε μια χορταστική γεύση. Συνεχίζουμε για τα εξωτικά νησιά 

Γκαλάπαγκος, τα γνωστά και ως νησιά του Δαρβίνου, όπου εδώ θα βιώσουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες! 

Θα επιδοθούμε σε συναρπαστικές καταδύσεις σε Σάντα Κρουζ, Σάντα Φε, Σέιμουρ και Ισαβέλα, ενώ θα 

συγκλονιστούμε από την απόκοσμη ομορφιά του διάσημου ηφαιστείου Sierra Negra. Προς το τέλος, 

όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γκουαγιακίλ και στην Κουένκα, πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.  

 



 

 
 

  

Τα «μαγεμένα νησιά» του Κάρολου Δαρβίνου 
 

Λένε, ότι, όποιος είχε την τύχη να βρεθεί στα νησιά Γκαλάπαγκος, στην καρδιά του Ισημερινού, έζησε 

πρωτόγνωρες εμπειρίες που θα κουβαλάει για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Διπλά ουράνια τόξα, 

οργιώδης βλάστηση, γυμνά ηφαίστεια, θαλάσσιοι λέοντες να πιάνουν φιλίες με τους επισκέπτες, 

γιγαντιαία σαλάχια και εξαιρετικά σπάνια πουλιά, συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από 

Χολυγουντιανή… υπερπαραγωγή. Ένα αρχιπέλαγος απομονωμένο από τον υπόλοιπο πλανήτη, που 

σίγουρα θα σας δώσει έμπνευση να σκεφτείτε τον κόσμο διαφορετικά. Ακριβώς όπως έκανε και ο 

Δαρβίνος, διατυπώνοντας έτσι τη Θεωρία της εξέλιξης των ειδών στον πλανήτη μας. 

Δεν είναι τυχαίο συν τοις άλλοις, ότι και ο Ζακ Υβ Κουστώ έκανε μερικές από τις εκπληκτικότερες 

φωτογραφήσεις του στα «μαγεμένα» αυτά νησιά. Οι πρώτοι ναυτικοί που τα επισκέφτηκαν τα 

χαρακτήρισαν «μαγικά νησιά». Ένας επίγειος παράδεισος, που αποτελείται από 13 νησιά ηφαιστειακής 

προέλευσης, 6 μικρότερα νησάκια και 107 βράχους. Το πρώτο νησί σχηματίστηκε πριν από 5 με 10 

εκατομμύρια χρόνια και η δημιουργία του ήταν αποτέλεσμα της τεκτονικής δραστηριότητας. Τα νεότερα 

νησιά Ισαβέλα και Φερναντίνα, διαμορφώνονται ακόμα λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής έκρηξης του 

1998. 

Ο απόλυτος προορισμός για όσους λατρεύουν τη φύση, αλλά και για κάθε φυσιοδίφη, φωτογράφο. Οι 

γιγάντιες χελώνες που ζουν εδώ είναι τόσο χαρακτηριστικές, γι΄ αυτό και τα τα νησιά πήραν το όνομά 

τους από αυτές («galapago» σημαίνει «χελώνα» στα ισπανικά). Εδώ, φιλοξενούνται χιλιάδες ενδημικά είδη 

που δε συναντώνται πουθενά αλλού. Θαλάσσια iguanas, θαλάσσιοι λέοντες, καθώς και περισσότερα 

από 100 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών και εξωτικών δέντρων. 

Ένα πραγματικό οικολογικό θαύμα! Οι «κάτοικοι» εδώ είναι οι καφέ πελεκάνοι με το μακρύ ράμφος τους 

αλλά και όλα τα υπόλοιπα σπάνια είδη πουλιών, κάνοντας όλους εμάς να μοιάζουμε με ενοχλητικούς… 

«παπαράτσι». Δροσιζόμαστε με μια βουτιά στα νερά του Puerto Ayora, κάνουμε snorkeling στον κόλπο 

Τορτούγα ή στην ακτή Bachas με τη μανγκρόβια βλάστηση και πιάνουμε φιλίες με τις γιγάντιες χελώνες 

του Καταφυγίου Ελ Τσάτο! 

Το Σεπτέμβριο του 1835 ο Κάρολος Δαρβίνος επισκέφτηκε τα νησιά Γκαλάπαγκος, όπου υπήρχαν 

σπάνιες προϋποθέσεις για να ολοκληρώσει τη θεωρία του για την καταγωγή και την εξέλιξη των ειδών. 

Στα απομονωμένα αυτά νησιά του Ειρηνικού, οι ζωντανοί οργανισμοί είχαν ακολουθήσει μια δική τους 

εξελικτική διαδρομή, με αποτέλεσμα το σύμπλεγμα αυτό να έχει μεταβληθεί σε ένα ζωντανό μουσείο 

βιολογίας. Τα είδη που υπήρχαν εκεί δε βρίσκονταν πουθενά αλλού στον κόσμο. Εδώ και 40 χρόνια η 

UΝΕSCΟ έχει συμπεριλάβει τα νησιά στον κατάλογο των μνημείων εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, ενώ 

μεριμνά για τη διάσωση του οικοσυστήματος του αρχιπελάγους. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Κίτο  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Κίτο, την πρωτεύουσα του Εκουαδόρ και 

ωραιότερη πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, η οποία 

στέκει στη μέση ενός κάμπου των Άνδεων. Καταχωρημένη 

από το 1978 στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η πόλη 

ολοκλήρωσε την ανακαίνισή της το 2006, με τα ιστορικά της 

θέατρα και τις εκκλησίες να μαγνητίζουν τους επισκέπτες. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας για 

διανυκτέρευση. Ένα φανταστικό ταξίδι μόλις ξεκινά… 

 

2η ημέρα: Κίτο (ξενάγηση – «Σημείο Μηδέν») 

Ξεκινά η ξενάγησή μας στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία της 

Ανεξαρτησίας με το Κυβερνητικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον 

Καθεδρικό Ναό και το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Θα 

επισκεφθούμε, επίσης, το Μοναστήρι του Αγίου 

Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό 

αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Νότιας Αμερικής, και θα 

ανεβούμε στο λόφο Ελ Πανεσίγιο («λόφος μικρού ψωμιού») 

με το τεράστιο άγαλμα της Παρθένας του Κίτο, απ’ όπου θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Στη συνέχεια, 

θα αναχωρήσουμε για το «Σημείο Μηδέν», το σημείο από το 

οποίο περνά ο Ισημερινός, με γεωγραφικό πλάτος 0. Θα 

δούμε το μνημείο Μιτάδ ντελ Μούντο (που σημαίνει «το 

μέσον του κόσμου») και θα φωτογραφηθούμε με το ένα 

πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και με το άλλο στο νότιο! 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Κίτο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κίτο – Εθνικό Πάρκο Κοτοπάξι – Κίτο  

Πρωινή αναχώρηση για τον εθνικό δρυμό Κοτοπάξι, όπου 

δεσπόζει ο ομώνυμος ηφαιστειακός γίγαντας. 

Απολαμβάνοντας μια μοναδική διαδρομή, μέρος της 

οποίας είναι και ο περίφημος Δρόμος των Ηφαιστείων, θα 

φτάσουμε στον κατάφυτο δρυμό. Από τα ψηλότερα 

ηφαίστεια στον κόσμο, το Κοτοπάξι (υψόμετρο 5.897 μ.) 

καλύπτεται σχεδόν όλο τον χρόνο από αιώνια χιόνια και 

παγετώνες. Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί ένα προστατευόμενο 

οικοσύστημα για τα καμηλοειδή των Άνδεων-βικούνια, λάμα 

και αλπακά. Μετά τη μοναδική αυτή εμπειρία, συνεχίζουμε 

οδικώς για το Κίτο με επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Κίτο – πτήση για Σάντα Κρουζ (Νησιά 

Γκαλάπαγκος)   

Αναχώρηση από το Κίτο με πτήση για Σάντα Κρουζ! 

Ουσιαστικά, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο από τα 

νησιά Γκαλάπαγκος και βρίσκεται στο κέντρο του 

αρχιπελάγους. Ένα άκρως εξωτικό, κομψό και μοντέρνο 

νησί που υπόσχεται να σας στείλει σε μια επική εξερεύνηση. 

Πόσο συχνά έχετε την ευκαιρία να διασχίσετε μία σήραγγα 
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Λίμπεκ 

 

____ 

στερεοποιημένης λάβας; Οι υπόγειες σήραγγες λάβας της 

Σάντα Κρουζ, που δημιουργήθηκαν μέσα από την διαδικασία 

ροής και ψύξης του υγρού μάγματος, είναι απλώς 

συναρπαστικές! Η πιο δημοφιλής είναι η Σήραγγα της 

Αγάπης, που ονομάστηκε έτσι λόγω της τρύπας στην 

οροφή της που έχει σχήμα καρδιάς! 

Η ανάπτυξη ξεκίνησε τον 20ο αιώνα στη Σάντα Κρουζ, όταν 

έποικοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη 

μετακόμισαν στην περιοχή μεταξύ Α’ Παγκοσμίου και Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου. Η ποικιλία της γεωλογίας, της άγριας 

πανίδας και της βλάστησης προσέλκυσε εποίκους. Οι μικρές 

πόλεις Bellavista και Santa Rosa εγκαταστάθηκαν στα υγρά 

υψίπεδα, όπου οι αγρότες καλλιεργούσαν αβοκάντο, καφέ, 

ζαχαροκάλαμο, μπανάνες, πορτοκάλια και λεμόνια. 

Άφιξη στο λιμάνι Πουέρτο Αγιόρα μέσω ιδιωτικού 

θαλάσσιου τάξι. Αυτό το λιμάνι είναι η καρδιά και η ψυχή των 

Νήσων Γκαλάπαγκος, αποτελώντας τον κύριο τουριστικό 

κόμβο. Οι καταγάλανες ακτές, τα θαλάσσια σπορ, η 

πεζοπορία, το κανόε-καγιάκ ή ακόμη και η υποβρύχια 

γυάλινη βάρκα (για όσους θέλουν να βιώσουν μια αυθεντική 

εμπειρία του υποβρύχιου κόσμου των Γκαλάπαγκος), είναι 

μόνο μερικά απ’ όλα όσα θα έχουμε την ευκαιρία να 

δοκιμάσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Νήσος Σάντα Κρουζ – Νησος Ισαβέλα  

Πρωινό ξύπνημα και αναχώρηση μέσω ferry boat για το 

νησί Ισαβέλα. Με την άφιξή μας στο νησί ξεκινάμε για μία 

εξωτική περιήγηση, για τον γύρο του νησιού αλλά και για… 

ατελείωτο… snorkeling! 

Η Ισαβέλα, είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά Γκαλάπαγκος 

και συγκαταλέγεται στις περιοχές με την εντονότερη 

ηφαιστειακή δραστηριότητα στον κόσμο. Η εντυπωσιακή 

τοποθεσία ενδείκνυται για πολλές θαλάσσιες 

δραστηριότητες, καθώς το νερό είναι ρηχό, ήρεμο και πολύ 

καθαρό. Ένα σωστό θαλάσσιο ιερό! Μια σειρά από ροές 

λάβας έχουν δημιουργήσει μοναδικούς γεωλογικούς 

σχηματισμούς, ενώ εξίσου μια σειρά από τόξα, καμπύλες και 

σήραγγες κάτω και πάνω από το νερό αποτελούν μια 

μοναδική υποβρύχια εμπειρία. Κατά τη στάση μας, θα 

συναντήσουμε την εξαιρετικά σπάνια -και διάσημη- 

γαλαζοπόδαρη σούλα (blue-footed booby), θα δούμε 

θαλάσσιους ελέφαντες να λιάζονται στα βράχια, πελεκάνους 

να βολτάρουν και πιγκουίνους να στήνονται στο φακό 

καθώς τους φωτογραφίζουμε σαν ενοχλητικοί… 

παπαράτσι! 

Θα κάνουμε snorkeling σε 2 διαφορετικά σημεία (διάρκειας 

45’ το καθένα): εξερευνούμε τις σπάνιες ομορφιές του βυθού, 

βλέπουμε γιγαντιαία σαλάχια να κολυμπούν αμέριμνα, 

μικρούς καρχαρίες να συζητούν μεταξύ τους, πανέμορφους 

αστερίες, ιππόκαμπους, τροπικά πολύχρωμα ψάρια και 

θαλάσσιες χελώνες! Ζούμε μια πραγματικά συγκλονιστική 

εμπειρία γεμάτη από εκπληκτικές εικόνες και περιπέτεια! 

Η ξενάγησή μας περιλαμβάνει γεύμα στο σκάφος, σνακ, 

νερό, εξοπλισμό για τις καταδύσεις (μάσκα και 

βατραχοπέδιλα) και πετσέτες. Μαζί μας φυσικά θα βρίσκεται 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έμπειρος αγγλόφωνος τοπικός ξεναγός. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Νήσος Ισαβέλα – εκδρομή στο ηφαίστειο Σιέρρα 

Νέγκρα – Νήσος Σάντα Κρουζ 

Πρωινό ξύπνημα και αναχώρηση οδικώς για μια... απόκοσμη 

ξενάγηση στο διάσημο ηφαίστειο Σιέρρα Νέγκρα (Sierra 

Negra). Είναι παγκοσμίως γνωστό ως το ηφαίστειο με τον 

δεύτερο μεγαλύτερο κρατήρα του κόσμου (11 χλμ. 

διάμετρος). Βρίσκεται 1.124 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας και θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια 

του πλανήτη! Η διαδρομή μας με αυτοκίνητο μας φέρνει στο 

Εθνικό Πάρκο El Cura: εδώ θα κάνουμε πεζοπορία, θα 

φωτογραφήσουμε σπάνια πτηνά και πανέμορφες χελώνες 

ενώ η επίσκεψή μας περιλαμβάνει επίσης και το Μικρό 

Ηφαίστειο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Ισαβέλα, για να 

πάρουμε κατόπιν το ferry boat για την Σάντα Κρουζ! 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για χαλάρωση και διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Νήσος Σάντα Κρουζ (ακτή Τορτούγκα - 

Ερευνητικός Σταθμός Κάρολος Δαρβίνος) 

Πρωινό ξύπνημα και ερχόμαστε στην εξωτική 

παραλία Τορτούγκα (που σημαίνει «χελώνα») μέσα από μια 

κατάφυτη διαδρομή 45 περίπου λεπτών με τα πόδια, στην 

οποία αναμένεται να τραβήξουμε αμέτρητες φωτογραφίες 

αγκαλιά με χελώνες και ιγκουάνα! Αφού λιαστούμε και 

απολαύσουμε το παραμυθένιο τοπίο, αναχωρούμε από το 

λιμάνι Πουέρτο Αγιόρα με ferry, ώστε να μεταβούμε στον 

ερευνητικό σταθμό «Κάρολος Δαρβίνος». Στην ξενάγησή μας 

θα μάθουμε τα πάντα για τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών 

που ανέπτυξε ο Κάρολος Δαρβίνος, αλλά και ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες για τα σπάνια είδη ζώων και πτηνών που 

κατοικούν στα νησιά. Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε στο 

ξενοδοχείο μας στην Σάντα Κρουζ για διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Νήσος Σάντα Κρουζ – ημερήσια εξερευνητική 

εκδρομή στη Νήσο Σέιμουρ 

Πρωινό ξύπνημα και αναχώρηση οδικώς για το Κανάλι 

Itabaca, από όπου με ferry θα φθάσουμε στη νήσο Σέιμουρ. 

Αυτό το μικρό νησί είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

αλιείας και ίσως ο βασικός λόγος επίσκεψης για πολλούς 

ταξιδιώτες και ορνιθολόγους που επιθυμούν να 

παρατηρήσουν ορισμένα από τα πιο παράξενα, σπάνια 

πουλιά του κόσμου που βρίσκονται αποκλειστικά στα 

Γκαλάπαγκος. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε με ferry στην 

ακτή Bachas. Εδώ, το σκηνικό είναι βγαλμένο από ταινία. 

Κατάλευκη άμμος, καυτός ήλιος, κρυστάλλινα νερά… Δεν 

χάνουμε ευκαιρία και είμαστε έτοιμοι να επιδοθούμε ξανά σε 

ένα σύντομο snorkeling για να χαρούμε από κοντά τον 

πλούσιο υποθαλάσσιο κόσμο! 

Αφού απολαύσουμε τις βουτιές μας, σιγά σιγά ξεκινάμε για 

την επιστροφή μας για την Σάντα Κρουζ. Ελεύθερος χρόνος 

και διανυκτέρευση. 

  

9η ημέρα: Νήσος Σάντα Κρουζ – εκδρομή στο νησί Σάντα Φε 

Μεταβαίνουμε ακτοπλοϊκώς, από το Πουέρτο Αγιόρα, στο 

γειτονικό νησί Σάντα Φε. Θα δέσουμε σε έναν πανέμορφο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κόλπο, από όπου ξεκινά η βόλτα μας στο νησάκι. Σε μια μικρή 

αμμουδιά θα συναντήσουμε ολόκληρη αποικία από 

θαλάσσιους ελέφαντες και, αν είμαστε τυχεροί, ίσως δούμε και 

το γεράκι των Γκαλάπαγκος. Θα δούμε, ακόμη, ενδημικά 

ιγκουάνα, ενώ μετά την περιπατητική βόλτα μας θα 

κάνουμε snorkeling σε τρία διαφορετικά 

σημεία. Highlight αποτελεί η πανέμορφη ακτή Escondida, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποικιλία από τροπικά ψάρια, 

καθώς και θαλάσσιους ελέφαντες εν ώρα κολύμβησης! Το 

απόγευμα επιστρέφουμε στο Πουέρτο Αγιόρα και στη συνέχεια 

στο ξενοδοχείο μας στην Σάντα Κρουζ για ελεύθερο χρόνο και 

διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Σάντα Κρουζ- Δίδυμοι Κρατήρες – πτήση για 

Γκουαγιακίλ 

Ξεκινάμε για μία ακόμα μυστηριώδη τοποθεσία, αυτή των 

Δίδυμων Κρατήρων: στην περιοχή αφθονούν τα ορεινά 

βοσκοτόπια και τα δάση από Scalesia (ενδημικό φυτό). Αυτά 

τα καταπράσινα υψίπεδα είναι επίσης τόπος κατοικίας για 

πολλά είδη πουλιών: σπιζίδες (Darwin finch), μυγοχάφτες 

(vermilion flycatcher), βαλτόμπουφοι (short-eared owl). 

Αποκορύφωμα της επίσκεψης μας αποτελεί η τοποθεσία των 

Δίδυμων Κρατήρων (Twin Craters). Η γεωλογική μεταβολή που 

υπέστη η περιοχή δεν οφείλεται σε ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

αλλά είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης της επιφάνειας σε 

υπόγειες σχισμές που σχημάτισαν τους εν λόγω κρατήρες. Η 

περιοχή καλύπτεται από οργιώδη βλάστηση και αποτελεί 

κατοικία για μια τεράστια ποικιλία πανίδας. Επιστροφή στη 

Σάντα Κρουζ, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 

Γκουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη πόλη 

του Εκουαδόρ, που αποτελεί και το κύριο λιμάνι της χώρας. 

Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Γκουάγιας, που 

εκβάλλει στον ομώνυμο κόλπο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

  

11η ημέρα: Γκουαγιακίλ (ξενάγηση) – Πτήση επιστροφής 

Σήμερα θα έχουμε χρόνο για να γνωρίσουμε με τον αρχηγό 

μας την πόλη του Γκουαγιακίλ, με κάποια από τα πιο 

εμβληματικά σημεία της πόλης. Κατόπιν αναχωρούμε για το 

αεροδρόμιο από όπου μέσω ενδιάμεσου σταθμού θα 

πετάξουμε για την Αθήνα. 

  

12η 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 30/07 

 

€ 3.990 

€ 4.170 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 5.110 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 850  

Έως 12 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ (από 

την ημέρα εισόδου σε κάθε χώρα).  

 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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4* στο Κίτο και στο Γκουαγιακίλ, και 3*, 4* στα 

Νησιά Γκαλάπαγκος (απλά παραδοσιακά ξενοδοχεία).   

 Ημιδιατροφή (κατά τη διάρκεια των εκδρομών). Δύο δείπνα 

στο Κίτο. Δείπνο στο Γκουαγιακίλ. 

 Μονοήμερη κρουαζιέρα και snorkeling στη Σάντα Κρουζ 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, εξοπλισμός 

για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} και πετσέτες). 

 Μονοήμερη βαρκάδα και snorkeling στη Νήσο Ισαβέλα 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, εξοπλισμός 

για τις καταδύσεις (μάσκα και βατραχοπέδιλα) και πετσέτες). 

 Ημερήσια εξερευνητική επίσκεψη στο Ηφαίστειο Sierra Negra 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό και πετσέτες). 

 Ημερήσια εκδρομή και snorkeling στη Νήσο Σέιμουρ 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, εξοπλισμός 

για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} και πετσέτες). 

 Moνοήμερη κρουαζιέρα και snorkeling στη νήσο Σάντα Φε 

(περιλαμβάνονται μεταφορές, γεύμα, σνακ, νερό, εξοπλισμός 

για τις καταδύσεις {μάσκα και βατραχοπέδιλα} και πετσέτες). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις βαρκάδες ενδέχεται να συμμετέχουν και άλλοι 

ταξιδιώτες. 

 Μετακινήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν  

 Ξεναγήσεις στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός  

 Τοπικός  αγγλόφωνος ξεναγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο 

επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου 

είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει). 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα 

οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, 

δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, 

δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, 

δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 

προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα 

κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος 

για την κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: €870 

 

 



 

 
 

 
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 1.000€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 


