
 

  

Ένα ταξίδι στην πολυδιάστατη γη της Δυτικής Αφρικής,  

μια πολύ δυνατή εμπειρία σε έναν σπάνια επισκεπτόμενο προορισμό! 

 Αναχώρηση: 19.10         11 ημέρες 

Δυτική Αφρική 

Νιγηρία – Μπενίν – Τόγκο – Γκάνα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 
 

Ένα ταξίδι ζωής, μια εμπειρία που 

σημαδεύει ανεξίτηλα όποιον τη ζήσει. 

Μακριά από τα συνηθισμένα, η Δυτική 

Αφρική είναι προορισμός για 

συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, που 

αναζητούν να διεισδύσουν βαθύτερα στο 

μυστήριο που ονομάζεται Αφρική. Νιγηρία, 

Μπενίν, Τόγκο και Γκάνα, τέσσερις χώρες 

που βρέχονται από τα νερά του κόλπου 

της Γουιάνας, και που με τον δικό της 

τρόπο η κάθε μία έχει γράψει το όνομά της 

τόσο στις σκοτεινές όσο και σε 

λαμπρότερες σελίδες της Ιστορίας της 

ηπείρου: από την εποχή του δουλεμπορίου 

δηλαδή, έως και την απαρχή της 

αποτίναξης του αποικιοκρατικού ζυγού.  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Πιστό στην ταξιδιωτική του φιλοσοφία, το Versus 

Travel παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

με ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε έναν προορισμό 

όπως η Δυτική Αφρική που απευθύνεται σε 

ταξιδιώτες με συνείδηση.  

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Επίσκεψη στα κάστρα Ελμίνα και Κέιπ Κόουστ, 

στη Γκάνα, μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. 

 Επίσκεψη στο πλωτό χωριό Γκάμβιε, στο Μπενίν. 

 Επίσκεψη στο Ουιντάχ του Μπενίν, σημαντικό 

κέντρο… βουντού! 

 Την εκδρομή συνοδεύει έμπειρος και 

εξειδικευμένος οδηγός. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι στη Δυτική Αφρική απευθύνεται σε τολμηρούς ταξιδιώτες που τους αρέσει η 

περιπέτεια και οι περιπλανήσεις σε άγνωστες ακόμα περιοχές του πλανήτη. Οι χώρες 

αυτές δεν προσφέρονται για ανέμελες διακοπές σε πολυτελή θέρετρα. Ωστόσο οι 

ελλείψεις τουριστικής υποδομής αντισταθμίζονται από την αυθεντική εμπειρία που 

αναζητά ο συνειδητοποιημένος ταξιδευτής, σε μια πλευρά του πλανήτη μας που δεν 

συγκεντρώνει συχνά την τουριστική προσοχή. Νιγηρία, Μπενίν, Τόγκο και Γκάνα 

συνθέτουν μια πλήρη εικόνα για την κουλτούρα και την Ιστορία της Δυτικής Αφρικής, 

μια περιοχή που υπήρξε στο επίκεντρο τόσο κατά τη διάρκεια σκοτεινών ιστορικών 

περιόδων (δουλεμπόριο), όσο και πιο φωτεινών σελίδων της Ιστορίας, με την αποτίναξη 

του αποικιοκρατικού ζυγού και την πρωτοπορία της Γκάνα σ’ αυτό τον τομέα.  

 

 

 

1. Τα κάστρα Ελμίνα και Κέιπ Κόουστ στη Γκάνα, μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO. 

2. Το χωριό Ουιντάχ, στο Μπενίν, από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα… βουντού της 

Δυτικής Αφρικής. 

3. Το Μνημείο του Κβάμε Νκρούμα στην Άκκρα της Γκάνα, προς τιμήν του ηγέτη που 

πρωτοστάτησε στην ανεξαρτητοποίηση των αφρικανικών κρατών.  

4. Η επίσκεψη στην Κουμάσσι, στην ενδοχώρα της Γκάνα, κέντρο της φυλής των Ασάντι, της 

ισχυρότερης φυλής στη Δυτική Αφρική.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1846 19/10/2018 
ΑΘΗΝΑ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
10:10 11:35 

TK 625 19/10/2018 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –  

ΛΑΓΚΟΣ 
14:15 19:15 

TK 630 28/10/2018 
ΑΚΚΡΑ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
21:20 07:00 +1 

TK 1845 29/10/2018 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – 

ΑΘΗΝΑ 
08:30 09:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
 

Στην ακτογραμμή της Γκάνας, στη δυτική Αφρική, στις ακτές που οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες ονόμασαν 

«Χρυσή Ακτή» ελπίζοντας σε απροσμέτρητα πλούτη που θα τους χάριζε η μαύρη ήπειρος, εκεί λοιπόν 

εκτυλίχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της παγκόσμιας Ιστορίας που σημάδεψε τον κόσμο μας μια για 

πάντα. Μάρτυρες αυτού του δράματος είναι τα περίπου εξήντα κάστρα που έχτισαν οι Ευρωπαίοι, και ακούσιοι 

πρωταγωνιστές τα εκατομμύρια των Αφρικανών που στοιβάχτηκαν πρώτα στα κελιά τους και έπειτα στις 

καραβέλες των δουλεμπόρων με προορισμό τη Νέα Γη. 

 

Από τις χώρες που πρωτοστάτησαν στην αποαποικιοποίηση της Αφρικής, η Γκάνα ήταν το δεύτερο μόλις 

κράτος της Αφρικής που κέρδισε την ανεξαρτησία του (το 1957, μετά το Σουδάν). Οι πληγές ωστόσο των 

προηγούμενων αιώνων μένουν ακόμη ανοιχτές, καθώς η χώρα υπήρξε το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο 

του δουλεμπορίου στην περίοδο της ανάπτυξης της αποικιοκρατίας. Η αρχή έγινε στην Ελμίνα (Elmina), ένα 

ψαροχώρι (160χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας Άκρα) όπου ξεμπάρκαραν οι πρώτοι λευκοί το 1471. Ήταν 

Πορτογάλοι που στον δρόμο τους προς τα νησιά των μπαχαρικών στον Ινδικό Ωκεανό πίστευαν ακόμα πως η 

Αφρική ήταν πολύ μικρή σε έκταση και μπορούσαν να κάνουν τον περίπλου της. Ήρθαν λοιπόν στη Γκάνα και 

μπορεί να μη βρήκαν μπαχαρικά, ανακάλυψαν ωστόσο πλούσια ορυχεία χρυσού που τους έκαναν να 

ξεχάσουν κάθε σκέψη για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι τη μέρα της ανεξαρτησίας 

της, η χώρα θα ονομάζεται Χρυσή Ακτή. Οι κατακτητές έχτισαν σε μια βραχώδη πλευρά της ακτής το πρώτο 

ευρωπαϊκό οχυρό στην αφρικανική ήπειρο, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα, η πιο επιβλητική πλευρά 

του κάστρου του Αγίου Γεωργίου κοιτάζει όχι προς τη θάλασσα αλλά προς τη στεριά· οι θαλασσοκράτορες 

τότε Πορτογάλοι δεν φοβούνταν, βλέπετε, τον απέραντο ωκεανό, αλλά την απειλή της άγνωστης ενδοχώρας. 

 

Οι Πορτογάλοι έχτισαν κάστρα και σε άλλους παραθαλάσσιους οικισμούς, στο Αξίμ (Axim) και στο Σάμα 

(Shama), στις εκβολές των ποταμών Ankobra, Pra και Volta, που κατέβαζαν πολύ χρυσάφι στα νερά τους. Το 

10% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού τον 16 ο αι. έβγαινε στη δυτική Αφρική και για 150 χρόνια οι 

Πορτογάλοι το έστελναν πίσω στην Ευρώπη, μαζί με ελεφαντόδοντο, βαμβάκι, δέρματα.Το 1598 φτάνουν οι 

Ολλανδοί, χτίζουν κάστρο στα χωριά Κομέντα (Komenda) και Κορμάντσι (Kormantsi), και μέσα σε πενήντα 

χρόνια καταλαμβάνουν και τα πορτογαλικά οχυρά της Ελμίνα και του Αξίμ. Λιμάνι-κλειδί ήταν και το Κέιπ Κόουστ 

(Cape Coast ή Cabo Corso), 10 χλμ. δυτικά της Elmina. Υπολογίζεται πως από τα τέλη του 17 ου αι. έως και τις 

αρχές του 19 ου , έως και 20 εκατομμύρια Αφρικανοί εγκατέλειψαν αλυσοδεμένοι τις ακτές της δυτικής Αφρικής 

με προορισμό την Αμερική. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν έφτασαν ποτέ στην Νέα Γη, νικημένοι από τις 

άθλιες συνθήκες του ταξιδιού. Όσοι επιβίωναν, κατέληγαν στις απέραντες φυτείες ζαχαροκάλαμου, για να 

εργαστούν υπό συνθήκες που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Οι περισσότεροι πέθαιναν έπειτα από λίγο 

καιρό από εξάντληση, και έτσι η ζήτηση σε σκλάβους εξακολουθούσε να είναι μεγάλη. Τον 18 ο αι. το κίνημα 

κατά της δουλείας και ο αγώνας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη οδήγησαν σταδιακά στην 

κατάργηση της δουλείας. 

 

Τα κάστρα της Ελμίνας και του Κέιπ Κόουστ είναι σήμερα μνημεία της UNESCO. Συνολικά 

εξήντα κάστρα χτίστηκαν στις ακτές του Ατλαντικού στην Γκάνα, με τα περισσότερα απ’ 

αυτά σήμερα να είναι ερείπια, αρκετά άλλα όμως είναι επισκέψιμα. Τα κάστρα Ussher και 

James στην Άκκρα μέχρι και τη δεκαετία του ’90 ήταν φυλακές ενώ το Osu, επίσης στην 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΓΟΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Λάγος της Νιγηρίας. 

Πρώην πρωτεύουσα της χώρας και σπουδαίο λιμάνι, 

το Λάγος (ή Λάγκος) είναι η πολυπληθέστερη πόλη της 

Αφρικής, ξεπερνώντας πλέον το Κάιρο, και μετρώντας 

πάνω από 21 εκατομμύρια κατοίκους, μαζί με τα 

προάστιά της! Άφιξη το απόγευμα στο Λάγος, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΓΟΣ (Νιγηρία) 

Η πόλη πήρε το όνομά της από τους Πορτογάλους 

αποίκους που έφτασαν πρώτοι στην περιοχή, τον 16ο 

αι.: την ονόμασαν «Λάγος» από την ομώνυμη λέξη που 

σημαίνει «λίμνες» στα πορτογαλικά. Σήμερα λοιπόν θα 

ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη, με μια 

ξενάγηση που θα μας φέρει στην κεντρική αγορά του 

Λάγος καθώς και στο Εθνικό Μουσείο, όπου θα δούμε 

πολλά έργα κυρίως θρησκευτικού και λατρευτικού 

ενδιαφέροντος, κάποια από τα οποία χρονολογούνται 

από τον 9ο αι. Διανυκτέρευση στο Λάγος.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΓΚΟΣ – ΠΟΡΤΟ ΝΟΒΟ (Μπενίν) – 

ΚΟΤΟΝΟΥ 

Πρωινή αναχώρηση για το γειτονικό Μπενίν. 

Περνώντας τα σύνορα των δύο χωρών, πρώτος μας 

σταθμός είναι η παλιά, αποικιακή πρωτεύουσα της 

χώρας, το Πόρτο Νόβο. Όπως μαρτυρά και το όνομά 

του, η πόλη υπήρξε λιμάνι των Πορτογάλων στη 

λιμνοθάλασσα του Νοκουέ, και σημαντικό κέντρο για 

το δουλεμπόριο στον Κόλπο της Γουινέας. Στο Πόρτο 

Νόβο θα δούμε το ανάκτορο του Βασιλιά Τόφα και το 

Μουσείο Τέχνης και Εθνογραφίας, πριν συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας με προορισμό μας την Κοτονού, 

πρωτεύουσα του Μπενίν. Το όνομα της πόλης στην 

τοπική διάλεκτο Φον σημαίνει «στη λίμνη των νεκρών», 

και προέρχεται από τοπικές παραδόσεις και δοξασίες 

που ισχυρίζονταν πως πεφταστέρια που συμβολίζουν 

τις ψυχές των νεκρών βυθίζονταν στα νερά της 

γειτονικής λίμνης. Στην Κοτονού θα ξεναγηθούμε στην 

καθολική εκκλησία της πόλης, το Προεδρικό Μέγαρο 

και την κεντρική Αγορά. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

Λάγος, Νιγηρία 

Αγορά στο Πόρτο Νόβο, Μπενίν 
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Λίμπεκ 

 

____ 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΟΝΟΥ – ΓΚΑΜΒΙΕ – ΑΜΠΟΜΕΫ – 

ΚΟΤΟΝΟΥ  

Πρωινή εκδρομή στο ψαροχώρι Γκάμβιε, όπου με βάρκες 

θα παρατηρήσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων 

στο «πλωτό» χωριό από πασσαλόπτηκτες καλύβες από 

μπαμπού στη λιμνοθάλασσα Νοκονέ· γι’ αυτό το λόγο 

αποκαλείται και «το χωριό του νερού». Συνεχίζουμε προς 

την Αμπομέυ, παλιά πρωτεύουσα του βασιλείου της 

Δαχομέης κατά τον 17ο αιώνα, για να επισκεφθούμε το 

παλιό παλάτι που σήμερα στεγάζει το τοπικό μουσείο. 

Θα έρθουμε στην τοπική αγορά και το Κέντρο Τέχνης, και 

στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Κοτονού. 

Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΟΝΟΥ – ΟΥΙΝΤΑΧ – ΛΟΜΕ (Τόγκο) 

Πρωινή αναχώρηση από την Κοτονού με κατεύθυνση 

προς τα δυτικά και το γειτονικό Τόγκο. Καθοδόν θα 

επισκεφθούμε την πόλη Ουιντάχ, το σημαντικότερο 

κέντρο… βουντού στο Μπενίν! Εδώ θα επισκεφθούμε το 

ναό που είναι αφιερωμένος στον ιερό Πύθωνα, ο οποίος 

θεωρείται ζωοδότης και προστάτης τους, καθώς και το 

ιερό δάσος Κπάσσε, όπου λειτουργούν πολλά ιερά 

αφιερωμένα σε διάφορες θεότητες. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο της Ουιντάχ που 

στεγάζεται σε ένα παλιό Πορτογαλικό κάστρο κτισμένο 

το 1721 και στο οποίο απεικονίζεται ο ρόλος που έπαιξε 

το Μπενίν στο εμπόριο των σκλάβων, καθώς και το  Port 

of No Return, δηλαδή το "Σημείο χωρίς Επιστροφή", ένα 

μνημείο που κατασκεύασε η κυβέρνηση του Μπενίν γι’ 

αυτούς που απήχθησαν κατά την εποχή του 

δουλεμπορίου.  

Συνέχεια της διαδρομής μας, και διάσχιση των συνόρων 

με το Τόγκο με προορισμό μας την πρωτεύουσα Λόμε, 

στις όχθες του Ατλαντικού. Άφιξη και ξενάγηση της 

πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 

άλλων την παλαιότερη καθολική εκκλησία (19ος αι.), την 

αγορά, τη συνοικία με τις πολύχρωμες βίλλες, το 

προεδρικό μέγαρο κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΜΕ 

Συνέχεια της ξενάγησής μας στην πρωτεύουσα του 

Τόγκο, για να δούμε το Εθνικό Μουσείο, να 

περπατήσουμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με 

τα αποικιακά και τις παλιές εκκλησίες, την Πλατεία 

Ανεξαρτησίας αλλά και την αγορά των φετίχ (βουντού). 

Διανυκτέρευση.  

Γκάμβιε, Μπενίν 

Αμπομέυ, Μπενίν 

Ξυλόγλυπτες φιγούρες σε «φεστιβάλ 

βουντού», στο Ουνιντάχ, Μπενίν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΜΕ – ΑΚΚΡΑ (Γκάνα) 

Πρωινή αναχώρηση για τη γειτονική Γκάνα και την 

Άκκρα, την πρωτεύουσα της χώρας που απλώνεται στις 

ακτές του Κόλπου της Γουινέας. Άφιξη στην Άκκρα και 

ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 

άλλων την Πλατεία Ανεξαρτησίας και το Kwame 

Nkrumah Memorial Park, το μεγάλο πάρκο που είναι 

αφιερωμένο στον Κβάμε Νκρούμα, τον πρώτο 

πρωθυπουργό της Γκάνα (1957-1960). Η χώρα υπήρξε η 

δεύτερη (μετά το Σουδάν) στην Αφρική που αποτίναξε 

επίσημα την αποκιοκρατία και απέκτησε την ανεξαρτησία 

της, με πρωτεργάτη τον Νκρούμα, γνωστού και για τις 

άοκνες προσπάθειές του για τη διάδοση των ιδεών του 

παναφρικανισμού. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Arts 

Centre, μια μεγάλη αγορά με κάθε λογής 

χειροτεχνήματα όχι μόνο από τη Γκάνα αλλά και από 

ολόκληρη τη δυτική Αφρική. Θα μεταβούμε επίσης και 

στο προάστιο Teshie, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

δούμε την κατασκευή χειροποίητων… φέρετρων (!) σε 

διάφορα σχήματα, ανάλογα με το επάγγελμα ή τα 

ενδιαφέρονται του εκλιπόντος… Διανυκτέρευση στην 

Άκκρα. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΚΡΑ – ΚΑΣΤΡΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΚΟΥΜ – ΕΛΜΙΝΑ  

Ημέρα εντυπώσεων και συγκίνησης η σημερινή, αφού 

θα μας μεταφέρει στην απάνθρωπη εποχή του 

δουλεμπορίου. Η ακτή που βρισκόμαστε στον Κόλπο της 

Γουινέας, εκτός από το έντονο τροπικό της χρώμα έχει 

στο παρελθόν της μια πολύχρονη ιστορία 

δουλεμπορίου. Εδώ έφτασαν τον 16ο αιώνα οι 

Ευρωπαίοι  αναζητώντας χρυσό: από τα κάστρα που 

δεσπόζουν κατά μήκος της ακτογραμμής της, αναδύεται 

το άρωμα της εποχής των Πορτογάλων, των Γάλλων, 

των Ολλανδών και των Βρετανών που τα κατασκεύασαν 

και στη συνέχεια επιδόθηκαν στην εκμετάλλευση των 

ιθαγενών, στέλνοντας καραβάνια μαύρων στις αποικίες 

τους. Από τα εκατό περίπου κάστρα που βρίσκονται 

στην περιοχή, θα επισκεφθούμε αυτό του Κέιπ Κόουστ, 

το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1653 και στο οποίο 

στεγάζεται από το 1994 το Ιστορικό Μουσείο Δυτικής 

Αφρικής καθώς και το Κάστρο Ελμίνα, γνωστό και ως 

Κάστρο Αγίου Γεωργίου, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 

1482 και αποτελεί το πρώτο Ευρωπαϊκό κτίριο της 

υποσαχάριας Αφρικής. Το λιμάνι με τις πολύχρωμες 

πιρόγες προσφέρει μια από τις ωραιότερες σκηνές για 

φωτογραφίες στη Δυτική Αφρική. Στη συνέχεια θα 

εξερευνήσουμε το Εθνικό Πάρκο Κακούμ, που εκτείνεται 

Ψαράδες στο Λομέ, Τόγκο 

Κάστρο Ελμίνα, Γκάνα 

Cape Coast, Γκάνα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

σε περισσότερα από 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

διαθέτει ποικίλη και πυκνή τροπική βλάστηση καθώς και 

περί τα 40 είδη θηλαστικών και 400 είδη πουλιών. Ένα 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού αυτού 

πάρκου, που το καθιστά πόλο έλξης χιλιάδων 

επισκεπτών, είναι το γεγονός ότι διαθέτει έναν από τους 

μεγαλύτερους θόλους τροπικού δάσους, τον οποίο και 

θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε διασχίζοντας 

τις γέφυρες που αιωρούνται σε ύψος 40 μέτρων πάνω 

από το έδαφος. Μετά τη συγκλονιστική αυτή εμπειρία θα 

αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας στην Ελμίνα. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΜΙΝΑ – ΚΟΥΜΑΣΣΙ 

Πρωινή αναχώρηση για την ενδοχώρα της Γκάνα και τη 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της, την Κουμάσσι, ιστορική 

και πνευματική πρωτεύουσα της χώρας, και έδρα του 

πλούσιου βασιλείου των Ασάντι, μιας από τις 

ισχυρότερες φυλές της Αφρικής μέχρι τα τέλη του 19ου 

αιώνα. Οι Ασάντι, οι «Πρώσσοι» της Δυτικής Αφρικής 

ήταν κάποτε ο φόβος και ο τρόμος όλης της περιοχής. 

Περιφρόνησαν τους αποίκους, ανέπτυξαν μεγάλη 

στρατιωτική οργάνωση και υπέταξαν τις γειτονικές 

φυλές. Η Αγγλία κατάφερε να κατακτήσει και να 

λεηλατήσει το Κουμάσι μόλις το 1874. Ο βασιλιάς τους 

είναι ο απόλυτος άρχοντας και χαίρει του σεβασμού 

όλων των φυλών. Ακόμα και στις μέρες μας κανένας 

πρόεδρος της Γκάνας δεν μπορεί να κυβερνήσει χωρίς 

την υποστήριξη του "χρυσού βασιλιά". Σήμερα οι Ασάντι 

ζουν το λυκόφως του λαμπερού πολιτισμού τους 

εξαιτίας ακριβώς του ίδιου στοιχείου που τους ανέδειξε, 

του χρυσού. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε το Παλάτι και 

σημερινό μουσείο, το Εθνικό Πολιτιστικό Κέντρο της 

Γκάνας, το οποίο στεγάζει μια πλούσια συλλογή των 

αντικειμένων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΜΑΣΣΙ – ΑΚΚΡΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Πρωινή αναχώρηση από την Κουμάσσι για την Άκκρα. 

Άφιξη, μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης 

και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας για Αθήνα 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Άκκρα, Γκάνα 

Μνημείο Νκρούμα, Άκκρα, Γκάνα 

Κουμάσσι, Γκάνα 
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 19/10 

3.985 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 840 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 



 

 
 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Γεύματα στο αεροπλάνο. 

 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* και 4*. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία  

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός.  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα 

οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. 

Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για 

έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: 460  €. 

 Βίζες: ΣΥΝΟΛΙΚΑ  395 € 

[βίζα Νιγηρίας =88 € - βίζα Μπενίν =60€ - βίζα Τόγκο 

= 70€ - βίζα Γκάνας =180€]. Για την έκδοσή τους 

απαιτούνται συνολικά 4 έγχρωμες φωτογραφίες.     

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Για την είσοδο στη Γκάνα, απαιτείται ο ταξιδιώτης να 

έχει κάνει εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού.  



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

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 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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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 στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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! 


