
 

  

 
Αναχωρήσεις 2021: 24.12           14 ημέρες 

Νησιά Γκαλαπάγκος 
και οι απάτητες ζούγκλες του 

Αμαζονίου,Εκουαδόρ 
Στα «μαγεμένα νησιά» του Δαρβίνου 

Σεληνιακά τοπία, τυρκουάζ παραλίες και μια ποικιλία σπάνιων ειδών, 

συνθέτουν την εικόνα αυτού του εξωπραγματικού στον πλανήτη 

αρχιπελάγους 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταξίδι για απαιτητικούς ταξιδιώτες 
  
Ένα ασύλληπτο ταξίδι 15 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. 

 



 

 
 

 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Το ταξίδι προς εξερεύνησης μέσα στα μυστηριώδη δάση του Αμαζονίου στον Ισημερινό, είναι μία μεγάλη 

περιπέτεια πάνω στις πλαγιές των Άνδεων. Είναι ένα ταξίδι ζωής, που απαιτεί άρτια οργάνωση και βαθειά γνώση 

αυτής της γωνιάς της Γης. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο φύση και ιστορία που επιφυλάσσει δυνατές συγκινήσεις και 

που μόνο το Versus Travel, χάρη στη βαθειά εμπειρία και γνώση του στη Λατινική Αμερική μπορεί να εγγυηθεί. 

Χωρίς άσκοπες διανυκτερεύσεις. Με άνετες και ενδιαφέρουσες μετακινήσεις. Με καλοδιαλεγμένους σταθμούς 

που κρύβουν εκπλήξεις.  

Νησιά Γκαλαπάγκος 

Η διαμονή σας και οι δραστηριότητες σας στα νησιά 

 
Σπάνια για τα Χριστούγεννα προαγορασμένη διαμονή σε πολύ καλό ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στα νησιά 

Γκαλαπάγκος. Η υποδομή στα νησιά είναι πολύ χαμηλή. Επιλέξαμε όμως ένα ξενοδοχείο που θα σας αρέσει πολύ. 

Το βασικότερο έχετε προαγορασμένα δωμάτια την πιο δύσκολη περίοδο του χρόνου. Για να μην έχετε δυσάρεστες 

εκπλήξεις τοπικά 

 

Δύο ολοήμερες κρουαζιέρες και snorkeling στα νησιά Γκαλαπάγκος  και επιπλέον ξενάγηση στο κεντρικό νησί και 

στο σταθμό του Δαρβίνου. 

 

Με τις κρουαζιέρες αυτές θα εισχωρήσουμε στη μαγεία Γκαλάπαγκος. Δροσιζόμαστε με μια βουτιά στον Ειρηνικό, 

θα κάνουμε  snorkeling, θα γοητευτούμε από τα  μανγκρόβια βλάστηση και θα πιάσουμε φιλίες με τις γιγάντιες 

χελώνες. Νιώθουμε σαν πρωταγωνιστές σε ταινία κάνοντας μονοήμερες κρουαζιέρες σε κάποια από τα πιο 

όμορφα νησιά των Γκαλάπαγκος! Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά iγκουάνας, θαλάσσιους λέοντες, 

καθώς και περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών και εξωτικών δέντρων. 

 

Θα εξερευνήσουμε τα νησιά Γκαλαπάγκος, για να δούμε πως οδηγήθηκε ο Δαρβίνος στην ανάπτυξη της θεωρίας 

της εξέλιξης των ειδών, και πως είναι δυνατόν όταν ένας κόσμος ζει μόνος του να εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο 

από τον υπόλοιπο πλανήτη, που είναι μέρος του. 



 

 
 

  

Εμπειρία και τεχνογνωσία δύο δεκαετιών 

Ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ και στον Αμαζόνιο, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Απαιτεί άριστη γνώση του προορισμού, αλλά 

και εξειδικευμένες επισκέψεις. Για περισσότερες από δυο δεκαετίες ιχνηλατούμε την Νότια Αμερική δημιουργώντας 

χιλιάδες ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Τι είναι αυτό όπως που έχει κάνει τους ταξιδιώτες να λένε: “Νότια Αμερική μόνο 

με το Versus” ; 

  

Εξειδικευμένοι αρχηγοί 

Μετά από εκατοντάδες αναχωρήσεις στον προορισμό, έχουμε σχηματίσει μια ομάδα απόλυτα εξειδικευμένων 

αρχηγών σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι. Αρχηγών που θα μας μυήσουν στα μυστικά του προορισμού και γνωρίζουν 

άριστα τις ιδιαιτερότητες του. 

  

Επιπλέον εμπειρίες Versus στον Αμαζόνιο του Εκουαδόρ και στα Γκαλαπάγκος 

Φτάνουμε βαθιά στον Αμαζόνιο του Εκουαδόρ μέχρι το Κουγιαμπένο στα σύνορα  Εκουαδόρ με το Περού και 

μαγευόμαστε από την άγρια φύση.  Εξερευνούμε επίσης άλλα σημεία της Αμαζονίας του Εκουαδόρ όπως τον ποταμό 

Νάπα.  Φτάνουμε μέχρι τους καταρράκτες στο καζάνι του διαβόλου που πέφτουν από 80 μέτρα ύψος.  Εξερευνούμε 

τα νησιά Γκαλαπάγκος με 2 θαλάσσιες εκδρομές και μια χερσαία. 

  

Οι πτήσεις μας 

Τα ταξίδια του Versus Travel δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Προαγοράζουμε τις πτήσεις των ταξιδιών μας και τις 

ανακοινώνουμε όπως θα δείτε και εδώ, αντίθετα με τη συνήθη πρακτική της αγοράς. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη 

του, αποφεύγοντας έτσι απογοητεύσεις της τελευταίας στιγμής. 

  

Γεύματα 

Με την επιλογή της ημιδιατροφής έχετε προκαθορισμένο κόστος για το ταξίδι από την Ελλάδα. 

  

 Πρωτότυπα προγράμματα 

Το πρόγραμμα αυτό είναι πατρότητας Versus και ένας έξυπνος συνδυασμός Αμαζονίου, νησιών Γκαλαπάγκος, 

αποικιακών στολιδιών στο ηπειρωτικό Εκουαδόρ, εξωτικών αγορών και αρχαίων πολιτισμών.   

  

 Επιπλέον εμπειρίες στο ηπειρωτικό Εκουαδόρ:  

 Θα διανυκτερεύουμε στα καλύτερα ξενοδοχεία κάθε πόλης και σε οικολογικά καταλύματα μέσα στα εθνικά 

πάρκα της ζούγκλας 

 Θα μετακινούμαστε με τα ιδανικά μέσα (κλιματιζόμενα πούλμαν, κανό, πλοιάρια, τρένο) για να 

απολαμβάνουμε το περιβάλλον και να ξεναγούμαστε άρτια στην ιστορία και στη φύση της χώρας 

 Θα πεζοπορούμε με ασφάλεια και συνοδεία έμπειρων οδηγών μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και πάνω 

στα ηφαίστεια των Άνδεων 

 Θα δούμε τις απόκρυφες γωνιές της χώρας  και θα μαθαίνουμε τα μυστικά της (από τον Αμαζόνιο μέχρι τον 

οικολογικό παράδεισο των Γκαλαπάγκος.     

 Θα περάσουμε ξυστά με τρένο από τη Μύτη του Διαβόλου, τον γκρεμό όπου σκοτώθηκαν 2000 εργάτες το 

1901 για να κατασκευαστούν οι ράγες 

 Θα περπατήσουμε στο εθνικό πάρκο του επιβλητικού ηφαιστείου Τσιμποράσο, μεγαλύτερο βουνό του 

Εκουαδόρ. 

  



 

 
 

 

  

ΕΚΟΥΑΔΟΡ 

Το Εκουαδόρ, ή αλλιώς Δημοκρατία του Ισημερινού, είναι μία μικρή χώρα που βρίσκεται 

ακριβώς στη Μέση της Γης. 

Η πρωτεύουσά της, Κίτο, είναι χτισμένη πάνω στο Σημείο Μηδέν. Αυτή τη χώρα 

επισκεπτόμαστε σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης που μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και 

συγκινήσεις. Οι πόλεις και τα χωριά του Εκουαδόρ είναι χτισμένα πάνω στις Άνδεις. Πολλά 

από αυτά βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από ενεργά ηφαίστεια. Κοντά τους απλώνονται 

υπέροχα τεράστια εθνικά πάρκα με απάτητα δάση νεφών και βροχής, ποτάμια και λίμνες, 

άγρια φύση και ζωή, αρχαία εμπορικά μονοπάτια της προ Ίνκα εποχής! Μέσα σε αυτά τα δάση 

εμείς θα περπατήσουμε και θα αναζητήσουμε χρωματιστούς παπαγάλους, χαριτωμένες 

μαϊμούδες, εκτυφλωτικά πορτοκαλί κοκοράκια, λάμα και αλπακά. Θα συναντήσουμε σοφούς 

σαμάνους και απομονωμένες γηγενείς φυλές που ζουν στη δική τους εποχή, σε περιβάλλον 

ζούγκλας. 

Στο Εκουαδόρ όμως ανήκουν και τα Γκαλαπάγκος, ένας κόσμος που ζει μόνος του. Θα 

εισχωρήσουμε στα άδυτα των νησιών Γκαλάπαγκος, και θα νιώθουμε σαν πρωταγωνιστές σε 

ταινία κάνοντας μονοήμερες κρουαζιέρες σε κάποια από τα πιο όμορφα νησιά των 

Γκαλάπαγκος! Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά iguanas, θαλάσσιους λέοντες, 

καθώς και περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών και εξωτικών δέντρων. 

 

  

 

Όμως σε αυτό το ταξίδι θα πατήσουμε για πρώτη φορά και το αιώνιο μαύρο χιόνι των 

ηφαιστείων. Θα δούμε ηφαιστειακές λίμνες στο μπλε του κοβαλτίου, θα περπατήσουμε στον 

κρατήρα που συνδέεται με τον… πυρήνα της Γης. Θα πάμε και στην πατρίδα των 

καπέλων… Παναμά. Θα κάνουμε και βόλτα με το Τρένο του Διαβόλου πάνω στις πιο 

απόκρημνες ράγες του κόσμου (!) που ενώνουν την πρωτεύουσα Κίτο, με το μεγαλύτερο 

λιμάνι της χώρας, τη Γκουαγιακίλ. Και θα δούμε φυσικά το αρχαιότερο μνημείο των Ίνκα, 

τον ελλειπτικό Ναό του Ήλιου που είναι χτισμένος γύρω από έναν βράχο. Γιατί; Είναι κι 

αυτό ένα μυστήριο. Ένα από τα πολλά μυστήρια του πανέμορφου Εκουαδόρ που μας 

καλούν να τα εξερευνήσουμε. 

 

 



 

 
 

 

  

ΕΚΟΥΑΔΟΡ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φιλοσοφία αυτού του ταξιδιού μπορεί να συνοψιστεί σε μία φράση: εξερεύνηση των 

μυστηρίων της άγριας φύσης και του βωβού πολιτισμού στον Ισημερινό. Αυτό είναι το 

Εκουαδόρ. Μία χώρα με ιστορία που φτάνει ως τα έγκατα της γης και που βγαίνει στην επιφάνεια 

καλυμμένη με νέφη στις απάτητες ζούγκλες και μαύρο χιόνι πάνω στα, επίσης απάτητα, 

ηφαίστεια. Όλα στο Εκουαδόρ είναι αιώνια και μυστηριώδη. Τα εμπορικά μονοπάτια που 

μοιάζουν με λαγούμια, ανήκουν στην προ Ίνκα εποχή και μέσα εκεί περπατάνε… τα πούμα. Τα 

μνημεία των Ίνκα που ορθώνονται βουβά, γύρω από βράχους και μέσα στις συνοικίες των 

πόλεων και μας γεμίζουν ερωτηματικά. Η αποικιακή αρχιτεκτονική που με την ομορφιά και το 

αλλοτινό μεγαλείο της μας διδάσκει γεωπολιτική ιστορία. Οι πόλεις και τα χωριά που είναι 

χτισμένες δίπλα στα ηφαίστεια, πάλλονται από τη θέρμη που βγάζουν τα έγκατα της Γης, κι όμως 

υπάρχουν εδώ και αιώνες. Η σιδηροδρομική γραμμή πάνω στους γκρεμούς που μας αφηγείται 

τη θυσία 2000 εργατών. Το περίφημο Τρένο του Διαβόλου που διασχίζει όλη τη χώρα και μας 

παίρνει στο ταξίδι του. Ένα αιώνιο ταξίδι μυστηρίου και εξερεύνησης.  Τα νησιά Γκαλαπάγκος με 

τα σεληνιακά τοπία, τις τυρκουάζ παραλίες και μια ποικιλία σπάνιων ειδών, που συνθέτουν την 

εικόνα αυτού του εξωπραγματικού στον πλανήτη αρχιπελάγους. Αυτό το ταξίδι τα έχει όλα. 

Βλέπετε, είναι ταξίδι  Versus. 

 

  

 

 

 Εξερεύνηση των νησιών Γκαλαπάγκος, για να δούμε πως οδηγήθηκε ο Δαρβίνος στην 

ανάπτυξη της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών, και πως είναι δυνατόν όταν ένας κόσμος 

ζει μόνος του να εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο από τον υπόλοιπο πλανήτη, που είναι 

μέρος του. 

 Ξενάγηση στην Κίτο, τη δεύτερη πιο υψομετρική πρωτεύουσα του κόσμου, μετά τη Λα Πας 

της Βολιβίας. Η Κίτο διαθέτει το καλύτερα διατηρημένο ιστορικό κέντρο ολόκληρης της 

Αμερικής 

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

(γεωγραφικο ́ πλα ́τος 00 0’ 0), όπου θα φωτογραφηθούμε με το ένα πόδι στο βόρειο 

ημισφαίριο και με το άλλο στο νότιο! 

 Διαμονή και εξερεύνηση με κανό και πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο και 

γνωριμία με τοπικές φυλές 

 Πεζοπορία σε αρχαίο εμπορικό μονοπάτι της προ Ίνκα εποχής 

 Εξερεύνηση της οροσειράς ηφαιστείων Κοτοπάξι και περιπλάνηση στον Εθνικό Δρυμό 

Κοτοπα ́ξι. 

 Εξερεύνηση του ηφαιστείου Τσιμποράσο, που λέγεται ότι συνδέεται με το… κέντρο της Γης. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
Το ταξίδι μας αυτό στο Εκουαδόρ αρχίζει από με τα απόκοσμα νησιά Γκαλαπάγκος και συνεχίζουμε 

με την πρωτεύουσα Κίτο, με το διάσημο μνημείο του Ισημερινού και το καλύτερα διατηρημένο 

ιστορικό κέντρο ολόκληρης της Αμερικής. Ακολουθεί το Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο και η γνωριμία 

με την άγρια φύση και τις φυλές του Αμαζονίου. Βρισκόμαστε μέσα στον απάτητο Αμαζόνιο που 

απλώνεται πάνω στις ράχες των Άνδεων. Συνεχίζουμε στην ηφαιστειακή οροσειρά Κοτοπάξι και 

στον ομώνυμο Εθνικό Δρυμό. Εξερευνούμε το ψηλότερο ηφαίστειο της χώρας, το Τσιμποράσο, που 

λέγεται ότι συνδέεται με το… κέντρο της Γης και καλύπτεται από αιώνιο μαύρο χιόνι. Ακολουθεί το 

Τρένο του Διαβόλου, που μας περνάει από τις πιο απόκρημνες ράγες ολόκληρου του πλανήτη. Κι 

από κει πάμε στην Κουένκα, την πόλη στην οποία κατασκευάζονται τα διάσημα καπέλα Παναμά. Για 

να καταλήξουμε στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ισημερινού, την Γκουαγιακίλ. 



 

 
 

Αποσπάσματα από το ταξιδιωτικό μας ημερολόγιο 

 

 

 

 

 

 

 

Ισημερινός: μισός καθισμένος στο βόρειο ημισφαίριο της πραγματικότητας και μισός 

καθισμένος στο νότιο ημισφαίριο του ονείρου…  

Κίτο: Κεραυνοβόλος έρωτας  

Στο Κίτο, δεν νιώθεις περίεργα λόγω υψόμετρου, αλλά έχεις συναίσθηση ότι βρίσκεσαι στα 2.800 

μέτρα. Το Κίτο αποτελούσε κομμάτι της Αυτοκρατορίας των Ίνκα Ταγουαντινσούγιο («Τέσσερα 

Βασίλεια»). Κατά την αποικιοκρατία, το Βασιλικό Ακροατήριο του Κίτο αποτελούσε κομμάτι της 

Αντιβασιλείας του Περού. Συνεπώς πολλά ονόματα από το παρελθόν του Περού είναι παρόντα κι εδώ: 

Αταουάλπα, Πιζάρο, Σούκρε, Μπολίβαρ. Είναι σαν να ακούς μια νέα εκδοχή μιας παλιάς ιστορίας. 

Θαυμάσιες παλιές αποικιακές εκκλησίες, υπέροχα μουσεία αλλά και αμέτρητες παραστάσεις δρόμου 

γοητεύουν τον επισκέπτη. Το πραγματικό όμως σύμβολο της πρωτεύουσας του Ισημερινού είναι το 

άγαλμα της Παρθένου του Panecillo, εμπνευσμένο από την Παρθένο του Κίτο. Δίνοντας σχήμα στην 

ομορφιά της γεμάτης χάρη φτερωτής αυτής παρθένου, σαν να χορεύει αιθέρια, μας συνεπαίρνει και 

μας ταξιδεύει. Το Κίτο έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: εμπορικά κέντρα, νυχτερινή ζωή, όμορφα 

πάρκα, εκπληκτικό περιβάλλον και εκατοντάδες πράγματα να ανακαλύψεις που το κάνουν άξιο 

εξερεύνησης. Στους φιδωτούς συχνά δρόμους του, μπορείτε να βρείτε τα πάντα: από ανθρώπους που 

χορεύουν αυθόρμητα, είτε βράδυ είτε πρωί, μέχρι γαμήλια τελετή να εορτάζεται χαρωπά σε δημόσια 

πλατεία. Αλλά πέρα από ό,τι έχει να προσφέρει αυτή η πόλη,πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτό που 

μας ελκύει περισσότερο στο Κίτο είναι ότι δεν μας κάνει να νιώθουμε ξένοι. Κι αυτό εν μέρει λόγω των 

ανθρώπων του, εν μέρει λόγω της αρχιτεκτονικής στο ιστορικό κέντρο και λόγω των πολιτισμικών 

προσφορών τoυ. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσιμποράσο, Καϊμποϊράσο, Κοτοπάξι, Τινγκουράουα, Κιλοτόα, , αυτοί οι χιονισμένοι γίγαντες με τα 

ονόματά τους παρμένα από την ινδιάνικη μυθολογία καλωσορίζουν τους επισκέπτες της 

εκουαδοριανής κορδιλιέρας που διασχίζουν την Παναμερικάνα, τον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το 

Μεξικό με την Παταγονία, με κατεύθυνση προς τη Κουένκα. Στους πρόποδες αυτών των βουνών, σε 

υψόμετρο 2.500 έωςκαι 4.000 μ., ζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι Ινδιάνοι Πουρουά και καλλιεργούν 

τις πλαγιές τους με πατάτες και καλαμπόκι, το χοντρό, ζουμερό καλαμπόκι που φυτρώνει σε αυτά τα 

υψόμετρα και το ψήνουν, το αλατίζουν και φτιάχνουν έναν εκλεκτό μεζέ. 

Ολόκληρες βουνοπλαγιές με απότομες κλίσεις, χωρισμένες σε χωράφια, σπαρμένα φυτά που τα 

διαφορετικά χρώματα των λουλουδιών τους συνθέτουν ένα καταπληκτικό παζλ. Και ούτε μια 

πεζούλα. 

Πως είναι δυνατόν να μη φεύγει το χώμα σε μια τροπική χώρα, όπου βρέχει τόσο πολύ; Και όμως. Τα 

ηφαίστεια έχουν χαρίσει σε αυτή τη γη τη λάβα τους, ένα χώμα τόσο πυκνό και πλούσιο που δεν 

μπορεί να το ξεπλύνει καμιά βροχή και που, ακόμα και ξύλο να μπήξεις, κάτι θα φυτρώσει. 

Η Ριομπάμπα, η πρωτεύουσα της επαρχίας Τσιμποράσο, που πήρε το όνομά της από την ψηλότερη 

κορυφή του Εκουαδόρ στα 6.300 μ., το τρίτο ψηλότερο ηφαίστειο στον κόσμο, το οποίο, λόγω της 

θέσης του, σχεδόν πάνω στη νοητή γραμμή του ισημερινού, είναι το κοντινότερο σημείο της Γης 

στον Ήλιο. Η επαρχία Τσιμποράσο είναι μια από τις δυο επαρχίες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

ινδιάνικου πληθυσμού στη χώρα. 

Στη Ριομπάμπα, μια μικρή πόλη με αρκετά αποικιακά κτίσματα και εκκλησίες και περισσότερα, 

νεότερα, κατεβαίνουν καθημερινά πολλοί Ινδιάνοι από τα χωριά τους για να πουλήσουν τα αγροτικά 

και κτηνοτροφικά προϊόντα τους. Η μεγαλύτερη υπαίθρια λαϊκή αγορά, από τις μεγαλύτερες του 

Εκουαδόρ, γίνεται γύρω από την εκκλησία Σαν Αλφόνσο. Το θέαμα είναι συναρπαστικό. Ντομάτες, 

μικρές και μεγάλες, μπανάνες, πράσινες, κίτρινες και κόκκινες, καρύδες, ανανάδες, μάνγκο και 

δεκάδες άλλα φρούτα της τροπικής γης είναι απλωμένα πάνω σε πάγκους ή σε τεράστιους σωρούς 

στο πεζοδρόμιο. Και όχι μόνον αυτά. Καπέλα – κάθε φυλή έχει το δικό της στολισμόγια τα καπέλα 

της, ένα έθιμο που επέβαλαν οι κονκισταδόρες, οι Ισπανοί κατακτητές, για να μπορούν να 

ξεχωρίζουν τους υπηκόους τους, παντελόνια, κιλίμια και υφαντά, τρανζιστοράκια, εξαρτήματα από 

διαλυμένα 

αυτοκίνητα και μηχανάκια, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, ό,τι χρειάζεται κάποιος για 

να πορευτε ίσε υψόμετρο 2.600 μ. 

Και πίσω από τους πάγκους και τις στοίβες, αυτή η πανάρχαια φυλή των Άνδεων με το σκληρό 

πρόσωπο και τις μπλούζες, τις φούστες και τις μαντίλες τους σε όλα τα χρώματα του ουράνιου 

τόξου. 

Για τους ινδιάνικους πληθυσμούς της οροσειράς, οι εβδομαδιαίες υπαίθριες αγορές είναι κάτι 

παραπάνω από απλές εμπορικές συναλλαγές: είναι τόπος συνάντησης και κοινωνικής 

συναναστροφής, ο χώρος και ο χρόνος που δηλώνουν την ταυτότητά τους. 

Το Τσιμποράσο – «πλεξούδες από πάγο» , στην ινδιάνικη γλώσσα Κέτσουα – είναι ένα από τα πιο 

επιβλητικά βουνά, σμιλεμένο πάνω σε διαδοχικά στρώματα λάβας και σύμβολο για τους 

πληθυσμούς της περιοχής. Σε μια από τις πλαγιές του, ο Σιμόν ντε Μπολίβαρ εμπνεύστηκε το ποίημα 

του «Το ντελίριό μου στο Τσιμποράσο». Στο Εθνικό Δρυμότου, απότα 4.000 μέτρα και πάνω, 

συναντάμε και τα βικούνια, ένα όμορφο είδος της οικογένειας των αμερικανικών καμηλοειδών. Στο 

Εκουαδόρ ζουν τρία είδη αυτής της οικογένειας, τα βικούνια, τα λάμα και τα αλπάκα. Πολλά είναι 

εξημερωμένα και οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούν το μαλλί και το κρέας τους 



 

 
 

Το εκουαδοριανό « μονοπάτι των Ίνκας », δεν υπόσχεται θέα σε χιονισμένους κρατήρες, ανταμείβει 

όμως τους τολμηρούς με μια υπέροχη διαδρομή μέσα από ινδιάνικους οικισμούςσ’ ένα από τα πιο 

όμορφα ορεινά τοπία της χώρας. Από το μονοπάτι των Ίνκας, το οποίο διέσχιζε ο βασιλιάς στη πορεία 

του προς το Κίτο, δεν έχουν απομείνει πολλά κομμάτια. Οι πέτρες από τις οποίες είχε κατασκευαστεί 

προορίζονταν για τα μαλακά πόδια των λάμα και όχι για τα άλογα και τα βόδια που χρησιμοποιούσαν 

οι Ισπανοί στις μετακινήσεις τους. Στη τοποθεσία Παρεδόνες, βρίσκονται και τα καλοδιατηρημένα 

ερείπια του ναού του Ήλιου της Ινγκαπίρκα, δεύτερου σε σημασία θρησκευτικού τόπου των Ίνκας, 

μετά το Μάτσου Πίτσου, στο Περού.  

Η Παναμερικάνα από το Κίτο προς το Βορρά και τα σύνορα με τη Κολομβία είναι διαφορετική. Έχει 

πολλές στροφές και υψομετρικές διαφορές, η βλάστηση είναι διαφορετική, τα χρώματα είναι 

διαφορετικά, τα πράσινα λιγότερα. Η διαδρομή περνά από το Οταβάλο, την πιο τουριστική πόλη του 

Εκουαδόρ. Είναι μια μικρή πόλη με σωστή ρυμοτομία, καθαρούς πλακόστρωτους δρόμους και 

ελεγχόμενη κίνηση, με ευρωπαϊκό θα έλεγε κανείς αέρα, πολλά ιντερνέτ καφέ και τράπεζες, 

αποτέλεσμα μάλλον των χρημάτων που απο φέρει η τουριστική ανάπτυξη. Στη κεντρική πλατεία, την 

Πλάσαντελος Πόντσος, κάθε Σάββατο, γίνεται η μεγαλύτερη εμποροπανήγυρις της Λατινικής 

Αμερικής. 

 Τουρίστες από κάθε μεριά της αμερικανικής ηπείρου αλλά και της Ευρώπης, συρρέουν για να 

αγοράσουν κάτι από την πλούσια χειροτεχνική παραγωγή των Οταβαλένιων και των γύρω περιοχών: 

υφαντά, τσάντες και αιώρες, διακοσμητικά χαλάκια, σάλια, κουβέρτες και πουλόβερ. Οι Οταβαλένιοι 

είναι διάσημοι για την υφαντική τους τέχνη , ενώ τα γύρω χωριά έχουν κι αυτά τη δική τους παραγωγή 

– το Κοτακάτσι είναι το κέντρο της επεξεργασίας δέρματος και το Σαν Αντόνιο είναι γνωστό για τα 

ξυλόγλυπτά του. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κανείς στην αγορά του Οταβάλο, την τεράστια πλατεία 

όπου χωράν επάνω από 1.000 μικροπωλητές, μαζί με τα αντικείμενα από την ακτή της χώρας, τη 

ζούγκλα, αλλά και την Κολομβία και το Περού. Το Οταβάλο ήταν από την προκολομβιανή εποχή 

σταυροδρόμι εμπόρων και αυτή την παράδοση συνεχίζει μέχρι σήμερα. Το Οταβάλο είναι χτισμένο 

σ΄ένα προνομιακό φυσικό τοπίο και προσφέρε ιστον επισκέπτη πολλές δυνατότητες για να περάσει 

ευχάριστα μερικές μέρες. Μα το πιο όμορφο στο Οταβάλο είναι για πολλούς, ο ιίδιοι οι κάτοικοί του. Η 

γλυκύτητα του τοπίου, σε αντίθεση με την τραχύτητα και τους στιβαρούς ηφαιστειακούς όγκους της 

κεντρικής οροσειράς, έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπό τους: πρόσωπα στρογγυλά, χαμογελαστά, με 

καλοσχηματισμένα χαρακτηριστικά και μεγάλα μάτια. Πολλές όμορφες κοπέλες, οι περισσότερες 

ντυμένες με την παραδοσιακή τους ενδυμασία: άσπρο πουκάμισο, κεντημένο με πολύχρωμα 

λουλούδια και δαντελένια τελειώματα, και μαύρη, μακριά φούστα. Αλλά και οι άντρες ακολουθούν 

πιστά τις επιταγές της παράδοσής τους: μακριά κοτσίδα, ψάθινο καπελάκι, μαύρο παντελόνι, άσπρο 

πουκάμισο και σκούρο μπλε πόντσο.  

Κουένκα, το μικρό χωριό του Ισημερινού που κατασκευάζει τα αυθεντικά panamahats. Το panamahat 

θεωρείται η ποίηση των καπέλων, ένα μικρό διακριτικό, αλλάξε κάθαρο σύμβολο αναμφισβήτητου 

κομψού στυλ για άνδρες και γυναίκες. Μια υπογράμμιση της παρουσίας του κατόχου του με τον πιο 

φίνο τρόπο. Είναι δετα καπέλα με τη μεγαλύτερη επιτυχία στη μεγάληοθόνη: από τον Σον Κόνερι και 

τον Άντονι Χόπκινς, μέχρι τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, όλοι έχουν μια 

εμβληματική σκηνή, ένα καρέ γοητείας, φορώντας ένα panamahat. To 2012 η UNESCO ενέταξε τα 

panamahats στη λίστα με τα προστατευόμενα πολιτισμικά προϊόντα, με το επιχείρημα ότι η κατασκευή 

τους είναι μια τέχνη με μυστικά που περνάνε από γενιά σε γενιά. Γουαγιακίλ, το ορμητήριο για τους 

σύγχρονους Δαρβίνους. Μπορεί το μικρό ιστορικό του κέντρο να είναι απλό και λιτό αλλά για 

τους…τολμηρούς που θα ανέβουν τα 400 και πλέον σκαλιά που οδηγούν στο λόφο Cerro Santa Anna, 

η θέα από την κορυφή θα τους αποζημιώσει και με το παραπάνω! 



 

 
 

  

ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

Με τον όρο «Προκολομβιανοί πολιτισμοί» αναφερόμαστε στους πολιτισμούς των αυτόχθονων 

αμερικανικών φύλων που αναπτύχθηκαν στην αμερικανική ήπειρο πριν την ανακάλυψη της 

ηπείρου από τον Χριστόφορο Κολόμβο και την κατάκτησή της από τους Ισπανούς τον 16ο αι. Την 

εποχή της ανακάλυψης, το 1492, υπολογίζεται πως ο αυτόχθων πληθυσμός της Αμερικής έφτανε 

περίπου τα 90 εκατομμύρια: εξ αυτών τα 20 εκατομμύρια ήταν κάτοικοι της Κεντρικής και Νότιας 

Αμερικής. Από αυτούς προήλθαν διάφοροι πολιτισμοί, οι πιο σπουδαίοι από τους οποίους 

θεωρούνται οι Αζτέκοι, οι Μάγια και οι Ίνκας, χωρίς να παραβλέπεται ωστόσο και η παρουσία 

άλλων φυλών. 

Η Αυτοκρατορία των Ίνκας υπήρξε το μεγαλύτερο κράτος της προκολομβιανής Αμερικής, με την 

επικράτειά του να καλύπτει μεγάλο μέρος των σημερινών κρατών του Εκουαδόρ, του Περού, της 

Βολιβίας, της Χιλής αλλά και της βόρειας Αργεντινής. Ο πολιτισμός των Ίνκας άγγιξε δυσθεώρητα 

(για τα δεδομένα της εποχής και των συνθηκών) ύψη, χωρίς πάντως να γνωρίσει ποτέ την γραφή, 

γεγονός που μας στερεί σήμερα περισσότερες πληροφορίες για αυτό τον αξιοθαύμαστο 

πολιτισμό… 



 

 
 

Αμαζόνιος ο πνεύμονας της Γης 
Ο Αμαζόνιος υδροδοτεί το απέραντο τροπικό δάσος της Νοτιοαμερικανικής ηπείρου, μεταφέροντας συνολικά το ένα 

πέμπτο (1/5) του γλυκού νερού που κυκλοφορεί πάνω στη γη. Από τις εκβολές του στον Ατλαντικό μέχρι τις πηγές του 

στις Περουβιανές Άνδεις κοντά στον Ειρηνικό, ενώνει φυλές και πολιτισμούς, αλλάζει ταυτότητα και κατεύθυνση, 

μαγεύει και συναρπάζει. Ζωτική αρτηρία μιας ολόκληρης ηπείρου, ο Αμαζόνιος χαρίζει τα αγαθά του στους Ινδιάνους 

του Περού, στους υλοτόμους της Κολομβίας και στους αγρότες της Βραζιλίας. 

Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ζωής στον πλανήτη, ένας ποταμός – γίγαντας με περισσότερους από 1000 

παραπόταμους.  Έχει μήκος 6.570 km (δεύτερος μετά το Νείλο) και είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου από 

άποψη υδάτινου όγκου. Τα αμέτρητα ποτάμια που κυλούν σαν φίδια μέσα στη λεκάνη του Αμαζονίου χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες: τα μαύρα, τα λευκά και τα καθαρά. Και οι τρεις αυτοί όροι είναι στην ουσία ευφημισμοί, αφού τα 

νερό έχουν απλώς διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ.  Παρ΄ όλα αυτά είναι ενδεικτικοί των διαφορών και κυρίως 

της προέλευσης των ποταμών. 

Τα ποτάμια με "λευκό" νερό, όπως ο Rio Solimoes και ο Rio Madeira είναι γεμάτα από ιζήματα που προέρχονται από 

τη γεωλογικά νεαρή οροσειρά των Άνδεων.  Το "μαύρο νερό" του Rio Negro και άλλων ποταμών που ρέουν από το 

Βορρά προέρχονται από τα δάση των πεδιάδων της βορείου Αμαζονίας, τα οποία έχουν αμμώδες έδαφος. Ρέουν πιο 

αργά και είναι πιο ζεστά από τον Rio Solimoes. 

Τα φυτά που σαπίζουν μέσα στο νερό, τους δίνουν αυτό το σκούρο χρώμα και τα κάνουν πιο όξινα, πράγμα που 

σημαίνει ότι έχουν λιγότερα έντομα και επομένως από αυτά μεταδίδονται λιγότερες ασθένειες (ελονοσία). Οι παραλίες 

κατά μήκος του Rio Negro είναι αμμώδεις ενώ αυτές του Solimoes λασπώδεις. Από την άλλη πλευρά οι παραπόταμοι 

του Solimoes προσελκύουν περισσότερα άγρια ζώα απ΄ ότι αυτοί του Negro. 

Τέλος τα ποτάμια με καθαρό νερό όπως ο Rio Taρajόs που πηγάζει από τη κεντρική Βραζιλία περνούν μέσα από 

παλιότερους γεωλογικούς σχηματισμούς και επομένως δεν περιέχουν ούτε ιζήματα ούτε οργανικές ύλες. 

Η Λεκάνη του Αμαζονίου απλώνεται σε εννέα χώρες της Νότιας Αμερικής και καλύπτει μια έκταση μεγαλύτερη των 

3.000 χιλιόμετρα από δύση προς ανατολή και 2.000 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο. Το μεγαλύτερο τμήμα της είναι 

καλυμμένο από πυκνά τροπικά δάση. Σ΄ ολόκληρη την περιοχή του Αμαζονίου βρίσκουν καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες 

είδη του ζωικού  βασιλείου. Η άγρια φύση κάνει αισθητή την παρουσία της κάθε στιγμή. Εδώ η ανθρώπινη παρουσία 

είναι σπάνια, αλλά η ανάμνησή της πολύ δυνατή. 

Σ΄ αυτό το μοναδικό ναό της φύσης, ένα άλλο είδος του ζωικού βασιλείου έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια. 

Ο λευκός Homo Sapiens, το πιο καταστροφικό είδος στον πλανήτη, αφού μέσα σε μερικές δεκαετίες κατέστρεψε όλα 

όσα τα άλλα είδη του δάσους κατόρθωσαν να διατηρήσουν για εκατομμύρια χρόνια. 

Η συνεχιζόμενη καταστροφή του τεράστιου αυτού πνεύμονα οξυγόνου από την εκτεταμένη εκμετάλλευση της ξυλείας 

και τη μετατροπή περιοχών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θέτει σε κίνδυνο την οικολογική ισορροπία του πλανήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια δυσκολία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη μελέτη και 

εξήγηση των αρχαίων πολιτισμών 

Σε όλες τις περιοχές της υφηλίου όπου αναπτύχθηκαν πολλοί πολιτισμοί κατά την αρχαιότητα 

παρουσιάζονται  ανεξήγητα φαινόμενα για τους σημερινούς αναλυτές. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

σε πάρα πολλούς παράγοντες  αλλά κυρίως στην χρονική απόσταση που έχει περάσει  και 

συνεπώς   την εξαφάνιση σημαντικών στοιχείων, την αδυναμία μας-και συνήθως  την άρνησή μας-

να κατανοήσουμε διαφορετικές κοινωνικές δομές, ηθικές και θρησκευτικές αξίες, διαφορετικές από 

τις ευρωπαϊκές και κυρίως από τον υπέρμετρο εγωισμό μας να πιστεύουμε ότι αποκλειστικά εμείς 

είμαστε  οι κάτοχοι της αληθείας σε όλα τα επίπεδα, θρησκευτικό, πολιτικό, πολιτιστικό, ηθικό 

κ.λ.π. Όλα αυτά βέβαια λειτούργησαν και σαν πρόσχημα προκειμένου να αλλάξει η τρομακτική 

απληστία και κτηνωδία των ευρωπαίων κατακτητών (οι μέθοδοι των Ες Ες είναι σχεδόν 

ουμανιστικές συγκρινόμενες με τις ισπανικές) με την συνεργασία της καθολικής εκκλησίαςֹ αρκεί 

να σημειωθεί ότι μόλις τον 20ο αι. η καθολική εκκλησία ανεγνώρισε τους Ινδιάνους ως ανθρώπους 

και το 1992 ο Πάπας ζήτησε συγνώμη από τους Ινδιάνους για τον καταλυτικό ρόλο της εκκλησίας 

του στην γενοκτονία τους και την καταστροφή  των πολιτισμών τους σε όλη την αμερικανική 

ήπειρο. Μια διεισδυτική ματιά στο Περού, και όχι μόνον, θα δείξει ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται 

με εναλλαγή εξουσιών και σχετικά πιο ήπιες μεθόδους αλλά με μεγαλύτερη ένταση. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κονκισταδόρες (Conquistadores) 

Ισπανοί εξερευνητές που συμμετείχαν στην πολιτική και στρατιωτική επιχείρηση (conquista) του 16oυ αιώνα, η 

οποία είχε ως αποτέλεσμα την κυριαρχία της χώρας τους στην Κεντρική και Νότια Αμερική, εκτός από τη 

Βραζιλία, η οποία κατελήφθη από την Πορτογαλία. 

"Κονκισταδόρες" στα Ισπανικά σημαίνει κατακτητές. Ακόμα και σήμερα οι κρίσεις των ιστορικών σχετικά με τη 

δράση των κονκισταδόρ είναι αντικρουόμενες. Ορισμένοι εστιάζουν κυρίως στο θάρρος και στη γενναιότητά 

τους, ενώ άλλοι υπογραμμίζουν την ωμότητά τους απέναντι στους ιθαγενείς και το θρησκευτικό τους 

φανατισμό. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που τονίζουν ιδιαίτερα τη δίψα του πλούτου που τους εμψύχωνε. 

Ωστόσο, είναι εκείνοι που προσέφεραν στην Ισπανία την πιο εκτεταμένη αποικιακή αυτοκρατορία. Ήταν 

πράγματι τολμηροί και γενναίοι, σκληροί προς τους εχθρούς, διψασμένοι για περιπέτειες, αλλά και βαθιά 

θρησκευόμενοι. Στην πλειονότητά τους ήταν άνθρωποι σκληροί και αμόρφωτοι, αλλά ικανοί πολεμιστές. Οι 

ηγέτες τους ήταν συχνά γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών, ωστόσο ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι 

ταπεινής καταγωγής, στους οποίους η ανακάλυψη του Χριστόφορου Κολόμβου αποτελούσε ισχυρό πόλο 

έλξης. Αυτοί ήταν και οι σπουδαιότεροι αρχηγοί της κατάκτησης. Πράγματι, μεταξύ των πρώτων που 

ανακάλυψαν και κατέκτησαν το Νέο Κόσμο υπάρχουν λίγα ονόματα μελών επιφανών οικογενειών, ενώ οι 

περισσότεροι ήταν λαϊκής καταγωγής: ο Φρανσίσκο Πισάρο (ο κατακτητής του Περού), ο Φερνάντο Κορτές (ο 

στρατιωτικός ηγέτης που υπέταξε το Μεξικό), ο Βάσκο Νουνιέθ ντε Μπαλμπόα (με το όνομα του οποίου είναι 

συνδεδεμένο το άνοιγμα του δρόμου προς τον Ειρηνικό), ο Ντιέγκο ντε Αλμάγκρο (ο οποίος συνέβαλε στην 

κατάκτηση του Περού), ο Πέντρο ντε Βαλντίβια (ο ιδρυτής της Χιλιανής πόλης Σαντιάγο και της Κονσεψιόν), ο 

Γκαρθία ντε Παρέδες (που κατέλαβε τη Βενεζουέλα), ο Μπελαλκάσαρ (κατακτητής του Ισημερινού και της 

Κολομβίας), οι Πέντρο ντε Αλβαράδο, Αλόνσο ντε Οχέδα, Σεμπαστιάν ντε, Φερνάντο ντε Σότο, Νικολάς ντε 

Eρέντια. 

Οι κονκισταδόρες – οι οποίοι κατάγονταν κυρίως από την Παλαιά και Νέα Καστίλη, την Εστρεμαδούρα και την 

Ανδαλουσία – έδρασαν μεταξύ των ετών 1500 και 1580, περίοδος η οποία οροθετεί την Ισπανική κατάκτηση. Η 

τελευταία, αρχικά είχε τη μορφή μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία όμως διεξήχθη με τόσο 

σκληρές μεθόδους, που προκάλεσε την κατακραυγή ακόμα και των συγχρόνων τους, οι καταδικαστικές 

εκφράσεις των οποίων είχαν ιδιαίτερη ηθική αξία. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν σκοπό τον 

εύκολο πλουτισμό, όχι μόνο των πρωταγωνιστών της κατάκτησης, αλλά και των χρηματοδοτών τους, κράτους 

και ιδιωτών (ανάμεσα στους οποίους ήταν συχνά η βασιλική οικογένεια και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του 

παλατιού). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική λεηλασία όλου του πλούτου των αμερικανικών 

πληθυσμών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εργάζονται σκληρά και υπό συνθήκες δουλείας, στην υπηρεσία των 

κατακτητών. 

Μία από τις πιο γοητευτικές χώρες της Νότιας Αμερικής, το Περού, φέρει μέχρι σήμερα τη σφραγίδα των 

αρχαίων Ινδιάνικων πολιτισμών και των Ισπανών κατακτητών του. Οι αρχαίες πόλεις και τα μουσεία τους με 

εκθέματα από όλους τους προκολομβιανούς πολιτισμούς (Τσαβίν, Μοτσίκα, Τσιμού, Ίνκας κλπ.), τα επιβλητικά 

βουνά, τα κατάλευκα λάμα, οι παραδοσιακές μουσικές, τα χειροτεχνήματα της περουβιάνικης λαϊκής 

παράδοσης, τα περίφημα υφαντά με τα γεωμετρικά σχέδια, τα πολυποίκιλτα υφάσματα, τα έντονα χρώματα 

και κυρίως οι γελαστοί άνθρωποι που κρατούν παραδόσεις απαράλλακτες για αιώνες, μας φέρνουν σε επαφή 

με τον υπέροχο, μυστηριώδη κόσμο του Περού. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Δαρβίνος, η Εξέλιξη και οι… σπίνοι! 

Ο Δαρβίνος έζησε τον 19ο αιώνα στη Βρετανία και 

συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιστήμονες όλων των 

εποχών που άλλαξαν την αντίληψή μας για τον κόσμο μαζί 

με τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Νεύτωνα, τον Αϊνστάιν, 

κ.α. Υπήρξε μέγας φυσιοδίφης και σπούδασε Ιατρική και 

Θεολογία. Φυσικά ήταν και εξερευνητής. Το 1831 μετείχε σε μια 

πενταετή εξερευνητική αποστολή στα νησιά του Πράσινου 

Ακρωτηρίου στη Δυτική Αφρική και στις ακτές της ανατολικής 

και δυτικής Νοτίου Αμερικής. Σταθμοί της εξερεύνησής του 

ήταν τα νησιά Γκαλαπάγκος, η Ταϊτή, η Νέα Ζηλανδία, ο 

Μαυρίκιος, το ακρωτήρι Κέιπ Τάουν και η Αγία Ελένη (το νησί 

όπου εξορίστηκε και πέθανε ο Ναπολέοντας). Σε αυτό το 

ταξίδι ο νεαρός τότε Δαρβίνος συνέλεξε δείγματα 

πετρωμάτων, φυτών και ζώων και κατέγραψε λεπτομερώς τις 

παρατηρήσεις του. Όλα αυτά τον οδήγησαν στη 

συγκρότηση της περίφημης θεωρίας του περί της Εξέλιξης 

των Ειδών, η οποία δημοσιεύτηκε 20 περίπου χρόνια 

αργότερα υπό τον τίτλο «Η Καταγωγή των Ειδών» και 

συντάραξε την υφήλιο! 

Τι λέει λοιπόν ο Δαρβίνος για την ύπαρξή μας πάνω στη Γη 

και πώς κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα; Εν ολίγοις 

διατυπώνει πως όλα τα ζώντα είδη (και ο άνθρωπος) δεν 

«φυτευτήκαν» μέσα σε 7 ημέρες από Θείο Χέρι, αλλά 

εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου από κοινούς 

προγόνους μέσω της διεργασίας της φυσικής επιλογής. Και 

τι σημαίνει «φυσική επιλογή»; Το προφανές: η φύση επιλέγει 

την εξέλιξή μας! Με βάση τις εκάστοτε περιβαλλοντικές 

συνθήκες ορισμένα είδη είναι ευπροσάρμοστα, επιβιώνουν 

και πολλαπλασιάζονται ενώ άλλα εξαφανίζονται ή 

μετακινούνται σε άλλο περιβάλλον όπου μπορούν να 

προσαρμοστούν καλύτερα. Έτσι λοιπόν κάθε οργανισμός 

ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από τον πρόγονό του και ο 

δρόμος αυτός καθορίζεται από το περιβάλλον. Το 

περιβάλλον ορίζει την Εξέλιξη των Ειδών. 

Και φυσικά δεν του πήρε 20 χρόνια για να τη γράψει… Την είχε 

διατυπώσει ήδη τη δεκαετία του 1830 με το που επέστρεψε 

από την εξερεύνηση. Ωστόσο επειδή αντιλαμβανόταν πόσο 

ρηξικέλευθη ήταν ήθελε να την τεκμηριώσει με κάθε δυνατή 

απόδειξη για να μην «μπάζει» από πουθενά. Τελικά 

αποφάσισε να τη δημοσιεύσει με τον τίτλο «Η Καταγωγή των 

Ειδών» το 1858, όταν προέκυψε ένας άλλος φυσιοδίφης, 

φίλος του, ο Άλφρεντ Ράσελ, με παρόμοιες ιδέες… και 

κινδύνευσε να χάσει την πρωτιά. Ο όρος «εξέλιξη» δεν 

αναφέρεται πουθενά στο σύγγραμμα για νααποφευχθούν 

συγκρούσεις με τις θρησκευτικές θεωρίες περί Αδάμ, Εύας 

κτλ. Φυσικά δεν αποφεύχθηκαν… Αλλά ο Δαρβίνος ήταν πια 

ήσυχος. Κέρδισε την πρωτιά, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον 

χαμό που προκάλεσε σε όλο τον κόσμο, και αφοσιώθηκε ως 

τον θάνατό του στην καλλιέργεια του αγαπημένου του 

είδους: της ορχιδέας!.  

 

 
Κρανία στη σειρά τα οποία αποδεικνύουν 

τη Θεωρία της Καταγωγής του Δαρβίνου 

για τον άνθρωπο βάσει της «φυσικής 

επιλογής» 

 

 

 

Ο Δαρβίνος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η Ημέρα: Αναχώρηση για το Εκουαδόρ   

Συγκέντρωση με την ταξιδιωτική μας ομάδα και πτήση για το 

Κίτο. Άφιξη στην πρωτεύουσα του Εκουαδόρ (Δημοκρατία 

του Ισημερινού), μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Το Κίτο, είναι μια όμορφη αποικιακή πόλη, χτισμένη σε 

υψόμετρο 2.850 μέτρων και είναι η δεύτερη πιο ορεινή 

πρωτεύουσα του κόσμου μετά τη Λα Πας , της Βολιβίας. Το 

Κίτο βρίσκεται 1 χιλιόμετρο νότια από τη γραμμή του 

ισημερινού και έγινε έδρα βασιλικής διοικητικής περιφέρειας 

της Ισπανίας το 1863. Το Εκουαδόρ στην αρχαιότητα 

κατοικούνταν από γηγενείς προηγμένους πολιτισμούς. Το 

1460 προσαρτήθηκε στην αυτοκρατορία των Ίνκα. Το 1531, 

με την ήττα των Ίνκα από τους Ισπανούς, η αυτοκρατορία 

έγινε αποικία του ισπανικού στέμματος. Από τότε και ως το 

1830 οι ισπανοί άποικοι ήταν η νέα ελίτ και ο γηγενής 

πληθυσμός αποδεκατίστηκε από τις ασθένειες και το 

δουλοκτητικό σύστημα. Το 1820 το Εκουαδόρ, μετά από τρεις 

πολέμους για την Ανεξαρτησία της Νότιας Αμερικής από την 

Ισπανία προσαρτήθηκε στην, υπό τον Μπολίβαρ ιδρυθείσα, 

Μεγάλη Κολομβία που περιελάμβανε επίσης την Κολομβία 

και τη Βενεζουέλα. Το Εκουαδόρ αποσπάσθηκε από την 

Κολομβία το 1830, ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη χώρα και το 

Κίτο έγινε η πρωτεύουσά του. Σήμερα το Κίτο αποτελεί 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO. Διανυκτέρευση στο Κίτο. 

 

2η Ημέρα  : Κίτο - Νησιά Γκαλαπάγκος ( τουνελς από λάβα, 

χελώνες, ιγκουάνας, δίδυμοι κρατήρες ). 

 

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. 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. 

Θα κατευθυνθούμε στο εθνικό πάρκο που αναζητήσουμε το 

σήμα κατατεθέν των νησιών. Η εξερεύνηση ξεκινά από εδώ. 

Εδώ σουν οι γιγάντιες χελώνες και τα ιγκουάνας. Πόσο 

συχνά έχετε την ευκαιρία να διασχίσετε μία σήραγγα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! Στη συνέχεια θα δούμε 

τους δίδυμους κρατήρες ηφαιστείων. Διανυκτέρευση στη 

Σάντα Κρούζ. 

 

3η Ημέρα: Εξερευνητική κρουαζιέρα ( νησί Σέιμουρ, 

παραλία Μπάχας) 

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 στο του νησιού Σάντα Κρούζ. 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. 

 

4η Ημέρα: Εξερευνητική κρουαζιέρα ( 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.  

 

5η Ημέρα:  Γκαλαπάγκος ( Σταθμός Δαρβίνου) - πτήση για 

Κίτο 

Σήμερα θα πάρουμε την πτήση, που θα μας φέρει πίσω 

στον πολιτισμό. Πριν όμως την πτήση μας θα 

κατευθυνθούμε 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 νησι. Στη. Συνέχεια 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Κίτο. Άφιξη στο 

Κίτο όπου θα έχουμε χρόνια για μια πρώτη βόλτα με τον 

αρχηγό μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η Ημέρα:  Κίτο ( Ξενάγηση, Σημείο Μηδέν ) 

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην όμορφη Κίτο, η 

οποία διαθέτει το καλύτερα διατηρημένο ιστορικό κέντρο σε 

ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. Η Κίτο μαζί με την 

Κρακοβία (πρωτεύουσα της Πολωνίας) ήταν οι πρώτες 

πόλεις που χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία παγκόσμιας 

κληρονομιάς από την UNESCO. Λίγο έξω από την Κίτο, 

βρίσκονται το Μνημείο και το Μουσείο που σηματοδοτούν 

την τοποθεσία της πόλης στον ισημερινό ονομάζονται το 

Μέσον του Κόσμου ή αλλιώς Σημείο Μηδέν. 

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης υπάρχουν σήμερα 130 

μνημειακά κτίρια και 5000 ιδιωτικά διατηρητέα σε πολλά και 

διαφορετικά αρχιτεκτονικά και γλυπτικά-διακοσμητικά στυλ. 

Στην ξενάγησή μας θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα από 

αυτά, όπως είναι Εθνική Βασιλική Βότο, η Μεγάλη Πλατεία 

γνωστή και ως Πλατεία της Ανεξαρτησίας, τα ανάκτορα της 

Προεδρίας και της Αρχιεπισκοπής, ο ναός της Κομπανίας 

του Ιησού (των 12 Αποστόλων, δηλαδή) με τον 

εντυπωσιακό εσωτερικό διάκοσμο,  το Μοναστήρι του 

Αγίου Φραγκίσκου, που είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό 

αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Νότιας Αμερικής κ.α. Εν 

συνεχεία θα ανεβούμε στον λόφο Πανεσίγιο («λόφος μικρού 

ψωμιού») με το τεράστιο άγαλμα της Παρθένας του Κίτο, για 

να απολαύσουμε μία πανοραμική θέα της πρωτεύουσας. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το «σημείο μηδέν», το 

σημείο από το οποίο περνά ο Ισημερινός (γεωγραφικό 

πλάτος 00 0' 0"). Θα δούμε το μνημείο Μιτάδ ντελ Μούντο 

(=το μέσον του κόσμου) και θα φωτογραφηθούμε με το ένα 

πόδι στο βόρειο ημισφαίριο και με το άλλο πόδι στο νότιο! 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Κίτο. Διανυκτέρευση. 

 

7η Ημέρα: Κίτο – Αμαζόνιος - Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο ( 

1η εξερεύνηση ) 

Οι εξερευνήσεις Versus συνεχίζονται σε μέρη διαφορετικά 

από τα κοινότυπα. Άλλωστε αυτός είναι ένας από τους 

κύριους λόγους που επιλέγει κάποιος ένα πρόγραμμα  

Versus travel.   

 

Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας την Κίτο. Θα μεταφερθούμε 

οδικώς  στη Λίμνη Αγκρίο κι από κει θα πάμε οδικώς 

(νοτιοανατολικά) στην Επαρχία Σουκουμπίος. Στη διαδρομή 

θα περάσουμε από όμορφα ποτάμια και μικρά γραφικά 

χωριά και θα μπούμε στο δάσος βροχής. Εν συνεχεία θα 

φτάσουμε στην είσοδο του ποταμού Κουγιοαμπένο. Εκεί 

έχουμε οργανώσει μια σημαντική συνάντηση με τον 



 

 
 

  
φυσιοδίφη - οδηγό ζούγκλας που θα είναι μαζί μας τις 

επόμενες ημέρες για να μας παρουσιάσει τι πρέπει να 

προσέχουμε εδώ αλλά και να μας δώσει οδηγίες έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε με ασφάλεια αλλά 

ταυτόχρονα και να απολαύσουμε την αναζήτηση που θα 

κάνουμε εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Βρισκόμαστε στο  

φυσικό στο Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο, και οι 

δραστηριοτητες μας δεν μπορούν να περιμένουν. θα 

εξερευνήσουμε με κανό το μοναδικό οικοσύστημα της 

Μεγάλης Λίμνης. Θα πλεύσουμε μέσα στο δάσος βροχής 

και θα κατευθυνθούμε προς την στεγνή περιοχή για λίγη 

πεζοπορία. Στόχος είναι θα δούμε παπαγάλους μακάο και 

τουκάν, δηλαδή τα παραδείσια πτηνά με τα μεγάλα 

χρωματιστά ράμφη, στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης 

θα συναντήσουμε διάφορα είδη μαϊμούδων να 

μετακινούνται από κλαδί σε κλαδί μέσα στο δάσος. Στη 

συνέχεια θα εγκατασταθούμε στο λόντζ που θα μας 

φιλοξενήσει. Η συνέχεια ακόμα πιο χαλαρωτική αφού θα 

κολυμπήσουμε στη μεγάλη λίμνη για να δούμε εδώ το 

ηλιοβασίλεμα και πως τα πορτοκαλοκίτρινα χρώματα της 

δύσης γράφουν πάνω στο νερό και στα πανύψηλα δέντρα. 

Διανυκτέρευση στην καρδιά της ζούγκλας. 

 

 

8η Ημέρα: Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο ( 2η εξερεύνηση, 

φυλές της περιοχής) 

Σήμερα θα πλεύσουμε με κανό τον ποταμό Κουγιαμπένο για 

να επισκεφτούμε τις τοπικές κοινότητες των ιθαγενών και να 

γνωρίσουμε την καθημερινότητα και τα έθιμά τους. Επίσης 

θα επισκεφτούμε τον σαμάνο τη ζούγκλας στο σπίτι του, για 

να μας μιλήσει και να μας δείξει τις θεραπευτικές ιδιότητες των 

βοτάνων του δάσους. Ο σαμάνος, παραδοσιακά, εκτελεί 

χρέη γιατρού στις κοινότητες που ζουν απομακρυσμένες 

μέσα στα τροπικά δάση ή στις ερήμους. Το απόγευμα θα 

πάμε επίσης σε μία οικογένεια γηγενών, οι οποίοι θα μας 

δείξουν στο σπίτι τους πώς φτιάχνουν το παραδοσιακό 

ψωμί τους από κασάβα (γνωστή και ως μανιόκα ή γιούκα).  

Το απόγευμα θα πλεύσουμε και πάλι στη Μεγάλη Λίμνη για 

να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα και θα κάνουμε μία 

νυχτερινή πεζοπορία για να ζήσουμε την άγρια φύση μετά 

τη δύση του ηλίου. Διανυκτέρευση στο Λοντζ. 

 

 9η Ημέρα: Εθνικό Πάρκο Κουγιαμπένο  - ζούγκλα ποταμού 

Νάπο -  Τένα  

Συνεχίζουμε σήμερα νοτιότερα προς την πρωτεύουσα της 

επαρχίας Νάπο, την Τένα σε έναν άλλο ποταμό της 

Αμαζονίας τον ποταμό Νάπο. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα 

εξωτική διαδρομή θα φτάσουμε στο λοντζ που θα μας 

φιλοξενήσει σήμερα μπροστά στο ποτάμι. 

 

Ο ποταμός Νάπο βρίσκεται στην καρδιά του Αμαζονίου στο 

Εκουαδόρ και χαρακτηρίζεται από τις πυκνές ζούγκλες. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φτάνοντας θα πραγματοποιήσουμε μια βαρκάδα για να 

αναζητήσουμε στα ψηλά καρδιά εκεί που η άγρια ζωή περνά 

την περισσότερη ώρα της ημέρας, διάφορα ήδη πιθήκων και 

παπαγάλων.  Ο ποταμός Νάπο πηγάζει στον Ισημερινό 

ανάμεσα σε τρία ηφαίστεια των ανατολικών Άνδεων, τα 

Αντισάνα, Σιντσουλάγουα και Κοτοπάξι και στα νερά του 

ζουν κάιμαν, κορκοδείλους που θα αναζητήσουμε στην 

διαδρομή μας.   

 

10η Ημέρα : Zούγκλα ποταμού Νάπο -  Τένα   - Μπάνιος 

– καταρράκτες « το καζάνι του Διαβόλου »  - Ριομπάμπα 

Οι εμπειρίες διαδέχονται η μια την άλλη συνεχίζουμε για 

ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Εκουαδόρ και 

οι πιο θεαματικοί καταρράκτες της χώρας,  που είναι οι 

καταράκτες «Cauldron of the Devil», που πέφτουν από 

ύψος 80 μέτρων. Μέσω μια στριφογυριστής σκάλας τα 

σκαλοπάτια της οποίας είναι σκαλισμένα στο βράχο όσοι 

θέλουν μπορούν να προσεγγίσουν τον καταρράκτη από 

πολύ κοντά. Στην συνέχεια στο επικεντρό μας η πόλη 

Μπάνιος όπου θα έχουμε μια χαλαρωτική βολτίτσα - 

ξενάγηση.  Στη συνέχεια  μέσω μιας εκπληκτικής 

διαδρομής οδηγούμαστε στη Ριομπάμπα, την πόλη των 

120.000 κατοίκων που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 2.750 

μ., απέναντι από την επιβλητική σκιά του ηφαιστείου 

Chimborazo. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Ριομπάμπα– Ηφαίστειο Τσιμποράσο -  

Αλαούσι - Μύτη του Διαβόλου (με τραίνο) –Ινγκαπίρκα – 

Κουένκα 

Πρωινή αναχώρηση για το ηφαίστεια Τσιμποράσο . Θα 

αναχωρήσουμε για το εθνικό πάρκο στο οποίο θα 

περπατήσουμε σε ένα καθαρά περιβάλλον των Άνδεων 

με τα λάμας και τα αλπάκας να βόσκουν αμέριμνα κάτω 

από το επιβλητικό βλέμμα του μεγαλύτερου βουνού του 

Εκουαδόρ με την χιονεσκεπή κορυφή. Στη συνέχεια 

αναχωρούμε για το   Αλαούσι. Φτάνοντας θα 

εξορμήσουμε με το τρένο στην Ελ Ναρίς ντελ Ντιάμπλο, 

τη «Μύτη του Διαβόλου». Πρόκειται για ένα απόκρημνο 

πέρασμα, το οποίο για να καταστεί προσπελάσιμο 

χρειάστηκε η εγκατάσταση ενός πολύπλοκου 

συστήματος στις ράγες. Παρότι κατασκευάστηκε στις 

αρχές του περασμένου αιώνα, προκαλεί θαυμασμό 

ακόμη και σήμερα. Επιστροφή στο Αλαούσι αφού 

κάνουμε πρώτα μια στάση στην Ινγκαπίρκα, όπου θα 

επισκεφθούμε το ομώνυμο φρούριο – το πιο σημαντικό 

μνημείο των Ίνκας στο Εκουαδόρ. Κατόπιν συνεχίζουμε 

για την Κουένκα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση στην Κουένκα.  

Υπάρχει περίπτωση το τρενάκι να μη λειτουργεί, οπότε η 

δραστηριότητα αυτή θα αντικατασταθεί με άλλη. 



 

 
 

   

 12η ημέρα: Κουένκα (ξενάγηση) – Γκουαγιακίλ 

 

Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ισπανούς το 1557 και 

κοσμείται με υπέροχα κτίρια και εκκλησίες του 16ου και 

του 17ου αιώνα. Τα περισσότερα σπίτια της Κουένκα 

βρίσκονται στις όχθες των τεσσάρων ποταμών της 

(Τάρκι, Γιανούκαϊ, Τομεμπάμπα και Ματσινγκάρα). Τα 

καλντερίμια της, τα πανέμορφα μπαλκόνια και οι κήποι 

δίνουν στην πόλη αυτή μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η 

Κουένκα είναι επίσης γνωστή για τα φημισμένα 

χειροποίητα ψάθινα καπέλα «τοκίλα» ή «καπέλα 

Παναμά». Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα 

διαπιστώσουμε γιατί η πόλη αυτή θεωρείται από τις πιο 

όμορφες της χώρας. Εντός της ημέρας θα 

επισκεφθούμε, επίσης, τον αρχαιολογικό χώρο των 

Ίνκας, Τόδος λος Σάντος, που ανακαλύφθηκε μόλις το 

1972, στη γειτονιά Πουμαπούνγκο, ανάμεσα σε σπίτια, 

δρόμους και μοντέρνα κτίρια. Αναχώρηση οδικώς για το 

Γκουαγιακίλ. Άφιξη, τακτοποίηση, διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: Γκουαγιακίλ(ξενάγηση) – Πτήση επιστροφής 

Το Γκουαγιακίλ είναι η μεγαλύτερη και πιο 

πυκνοκατοικημένη πόλη του Εκουαδόρ και το κύριο 

λιμάνι της χώρας. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του 

ποταμού Γκουάγιας, που εκβάλλει στον ομώνυμο κόλπο 

στον Ειρηνικό Ωκεανό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 

μας στην πόλη. Θα περπατήσουμε στην περίφημη 

Μαλεκόν Σιμόν Μπολίβαρ, όπου θα δούμε την πλατεία 

Ολμέντο, τον Πύργο του Ρολογιού, τη Ροτόντα, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Στη συνέχεια 

θα μεταβούμε στην πανέμορφη συνοικία Λας Πένας και 

θα φτάσουμε στον λόφο Σάντα Άνα, απ’ όπου θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης.Μετά το 

πέρας της ξενάγησηςθα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για 

την πτήση επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

14η ημέρα: Άφιξη στην Aθήνα/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 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο VersusTravel 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2021: 24.12 

€ 2.990 € 3.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 4.190 
με τους φόρους 

Επιβάρυνσημονόκλινου: + 820 € 

Έως 18 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. 

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 “StopoverAthens"  

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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4* Στη Ριομπάμπα διαμονή σε 

παραδοσιακές haciendas. 

 Ξενοδοχεία 3* στα Γκαλαπάγκος, από τα καλύτερα 

διαθέσιμα στην περιοχή. 

 Ημιδιατροφη ́ καθημερινα ́ στο ηπειρωτικό Εκουαδόρ 

και τρι ́α μεσημεριανα ́ στα Γκαλαπα ́γκος κατά τη 

διάρκεια των εκδρομω ́ν (δυ ́ο από αυτά σε πακέτο). 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

 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 Φόροι (αεροδρομίων και μη) που 

πληρώνονται τοπικά: περίπου 30 €. 

 

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.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: 950 

€. 

 Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται τοπικά: 

περίπου 30 €. 
 

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 VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

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. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

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 κατ’ άτομο. 

 

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 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

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 

VersusTravel 

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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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 VersusTravel έχει εισαγάγει 

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

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

Πάντα υπό την προστασία μας  

 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.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη 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 VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο VersusClub 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 loungebar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια 

Versus – εκδήλωση-πάρτι στο 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 VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, 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 VersusLive μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το 

VersusTravel 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 VersusTravel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. 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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

 για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 


