
 

  

 Αναχωρήσεις 2021 : 25.05, 06.07, 10.08, 14.09, 09.11                                             18 ημέρες 

Χιλή-Νησί του Πάσχα  
Σαντιάγο Χιλής – Νησί του Πάσχα – Γαλλική Πολυνησία  

(Ταϊτή, Μοορέα, Χουαχίνε, Μπόρα Μπόρα)  
 

 

 
 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ένα μοναδικό ταξίδι στον Νότιο Ειρηνικό, με το 

οποίο επισκεπτόμαστε μια πληθώρα νησιών και 

κρατών, με όλες τις ακριβές δραστηριότητες να 

περιλαμβάνονται! 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

✓ Ακριβές δραστηριότητες που δεν δίνονται 

προαιρετικά. 

✓ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα (εκτός από το 

Σαντιάγο) 

✓ Γεμάτες ξεναγήσεις 

✓ Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Νησί του Πάσχα με 

τα αινιγματικά Μοάι. 

✓ Διαμονή στο απομονωμένο νησάκι Χουαχίνε στη 

Γαλλική Πολυνησία 

✓ Είσοδο στο Μουσείο Pablo Neruda στο Σαντιάγο 

της Χιλής 

✓ Safari με Jeep 4x4 στο ονειρεμένο νησί Μοορέα, 

το «Νησί της Αγάπης», στη Γαλλική Πολυνησία  

✓ Safari με Jeep 4x4 στο Χουαχίνε και πικ νικ σε 

τραπεζάκια μέσα στη λίμνη! 

✓ Επίσκεψη στο εσωτερικό του νησιού Μπόρα 

Μπόρα με: 

✓ Τάισμα καρχαριών, κολύμπι με σαλάχια σε 

ιδιωτική κρουαζιέρα με barbeque σε ιδιωτική 

νησίδα! 

✓ Αποχαιρετιστήριο δείπνο στην Παπέετε,με κοκτέιλ 

της επιλογής σας και κρασί, νερό, καφές/τσάι 

✓ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο 

στα ελληνικά Versus Travel.  

 

✓ Ταϊτή: To νησί που ερωτεύθηκε 

Μάρλον Μπράντο, παντρεύτηκε 

μια καλλονή και έγινε ο επίσημος 

πρεσβευτής της Πολυνησίας στον 

κόσμο! 

✓ Το ονειρεμένο νησί Μοορέα, το 

«Νησί της Αγάπης».  

✓ Τη Μπόρα Μπόρα, το 

«μαργαριτάρι του Ειρηνικού» 

όπου στα διάφανα νερά με τα 

πολύχρωμα τροπικά ψάρια και 

τους κοραλλιογενείς υφάλους, θα 

επιδοθούμε στο τάισμα καρχαρία 

και κολύμπι με σαλάχια! 

✓ Βόλτα με το παραδοσιακό κανό 

των Ταϊτινών 

✓ Tο φημισμένο αρωματικό λάδι 

Monoi με άνθη τιαρέ, πολύτιμο 

έλαιο για μαλλιά και σώμα 

✓ Παραδοσιακή μουσική από 

οργανοπαίκτες γιουκαλίλι 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση  

 

Ένα ταξίδι-ύμνος στον Νότιο Ειρηνικό. Ξεκινώντας από το Σαντιάγο της Χιλής, ταξιδεύουμε στο 

μυστηριώδες Νησί του Πάσχα. Από εκεί θα επισκεφθούμε την παραμυθένια Γαλλική Πολυνησία, 

μια συστάδα εξωτικών νησιών στην καρδιά του Νότιου Ειρηνικού με την Ταϊτή, τη Μοορέα, το 

Χουαχίνε και τη Μπόρα Μπόρα. 

 

 

 

Νότιος  

Ειρηνικός 
Ειρηνικός Ωκεανός, ένα χαοτικό σύμπλεγμα νησιών. Μαγνητίζει και συνεπαίρνει το μυαλό του 

ταξιδιώτη.  

Τους ταξιδευτές-εξερευνητές  που έχουν στο μυαλό τους να …"κουρσέψουν".  

Να πάρουν το "πλοίο" που τους προσφέρουμε και να ταξιδέψουν σε νησιά που η ακαταμάχητη 

ομορφιά τους έγινε αφορμή για τη θρυλική ανταρσία του Μπάουντι.  

Περισσότερα από 30.000 νησιά!!! 

Δύσκολο να επιλέξεις ποιο θα δεις. 

Κυρίως, όταν θες να τα βάλεις όλα σε ένα ταξίδι! 

Επιλέξαμε τα ομορφότερα - αν μπορεί κανείς να βρει τα ομορφότερα από χιλιάδες μοναδικά 

νησιά που κουβαλούν πάνω τους λυγερόκορμους φοίνικες, ηφαίστεια, έντονη βλάστηση, 

απόκοσμα τοπία…  (Μοορέα ,Χουαχίνε και Μπόρα Μπόρα - το ομορφότερο νησί στον 

πλανήτη)! 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1576 1η ημέρα ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 19:55 

KL 701 1η ημέρα ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΣΑΝΤΙΑΓΟ 21:10 
08:50 

(12/08) 

LA 841 4η ημέρα ΣΑΝΤΙΑΓΟ – ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 09:30 13:00  

διάρκεια πτήσης: 5:30 ώρες 

LA 833 7η ημέρα ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΠΑΠΕΕΤΕ 23:55 
01:55  

(18/08) 

διάρκεια πτήσης: 6:00 ώρες 

LA 836 15η ημέρα ΠΑΠΕΕΤΕ – ΣΑΝΤΙΑΓΟ 04:00 21:35 

διάρκεια πτήσης: 11:35 ώρες, με στάση στο Νησί του Πάσχα για 2 ώρες 

AF 401 17η ημέρα ΣΑΝΤΙΑΓΟ – ΠΑΡΙΣΙ 14:55 
10:50 

(28/08) 

AF 1832 18η ημέρα ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 12:15 16:25 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νησί του Πάσχα 

Τα κρυμμένα μυστικά των Μοάι 
 

 

Θα μπορούσε να λέγεται και Νησί των Χριστουγέννων ή νησί της Πρωτοχρονιάς. Αλλά έτυχε να είναι 

Κυριακή του Πάσχα του 1722 όταν ο Ολλανδός ναύαρχος Ιάκωβος Ρόγκεβεεν πάτησε ανυποψίαστος 

το πόδι του στο νησί. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκριζε αυτό το παράξενο νησί στο πιο 

απομακρυσμένο σημείο του Νότιου Ειρηνικού.Οι «πέτρινοι φύλακες» του νησιού, τα αινιγματικά 

μονολιθικά αγάλματα που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου σε αυτήν τη μικρή κουκκίδα του χάρτη 

κρατάνε ακόμα καλά κρυμμένα τα μυστικά τους.Τα περίφημα μοάι είναι οι μοναδικοί μάρτυρες ενός 

πολιτισμού που έσβησε και άφησε πίσω του μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία σε όλο τον 

πλανήτη. Αν η πέτρα μπορούσε να μιλήσει, θα μπορούσαν να μας διηγηθούν ποιοι και πότε ακριβώς 

τα έφτιαξαν, για ποιο λόγο, πώς τα μετακίνησαν και ποιοι τα κατακρήμνισαν από τα βάθρα 

τους.Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, το νησί κατοικήθηκε γύρω στο 300 μ.Χ. από 

Πολυνήσιους που έφτασαν από τα νησιά Μαρκέσα. Τα εύφορα εδάφη ευνόησαν την ανάπτυξη του 

πολιτισμού Ράπα Νούι και οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την αλιεία. Ο 

απροσπέλαστος Ειρηνικός Ωκεανός κράτησε τους Ράπα Νούι απομονωμένους, αφού οποιαδήποτε 

επαφή με τον έξω κόσμο ήταν πρακτικώς αδύνατη. Τα πρώτα μοάι κάνουν δειλά την εμφάνισή τους 

γύρω στο 500 π.Χ.  

Ο προσανατολισμός τους πάντα προς το εσωτερικό του νησιού και ποτέ προς τη θάλασσα εκφράζει 

με τον πιο παραστατικό τρόπο την εσωστρέφεια των ανθρώπων του νησιού.Όσο ο πολιτισμός τους 

εξελισσόταν, εκείνοι αντλούσαν από τους πλούσιους φυσικούς πόρους του νησιού, μέχρι που 

κάποια στιγμή εξαντλήθηκε μέχρι και το τελευταίο δέντρο, το τελευταίο κλαράκι. Χωρίς δέντρα οι 

ντόπιοι δεν μπορούσαν να φτιάξουν κανό για να ψαρεύουν ούτε να καλλιεργούν και έτσι το νησί τους 

μετατράπηκε σε κρανίου τόπος. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν εκτός από το να γίνουν Κάι 

Ταγκάτα… δηλαδή ανθρωποφάγοι…Εκτός από τον κανιβαλισμό, η έλλειψη τροφής οδήγησε 

αναπόφευκτα σε εσωτερικές συγκρούσεις, θύματα των οποίων έπεσαν και τα περήφανα μοάι. Όταν 

το 1774 αποβιβάστηκε στο νησί ο κάπτεν Κουκ, τα μοάι ήταν βίαια αναποδογυρισμένα. Η επιδρομή 

των Περουβιανών δουλεμπόρων το 1862 αποτελείωσε όσους κατοίκους είχαν επιζήσει, ενώ η ευλογιά 

που ήρθε αργότερα τους εξολόθρευσε ολοκληρωτικά.Τα 887 αγάλματα που είναι διάσπαρτα σε όλο 

το νησί προέρχονταν από το λατομείο του νησιού και μετά έπαιρναν τη θέση τους πάνω στα «άχου», 

τις ειδικές πλατφόρμες που τα στήριζαν. Τα περισσότερα μοάι κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1.400 και 

του 1.600 μ.Χ.Η επαφή με τον Δυτικό Κόσμο άνοιξε τον δρόμο για την ανάλυση των μοάι. Από 

πολλούς κατηγορήθηκαν για τις φαλλικές τους μορφές, αφού άφηναν σεξουαλικά υπονοούμενα για 

την καταγωγή και τον προορισμό τους πάνω στη Γη. Η αποκατάσταση των άχου και των μοάι, που 

ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, αφού το εισόδημα που 

αποφέρουν στους κατοίκους από τον τουρισμό είναι τεράστιο. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 κοραλλιογενή και κυρίως ηφαιστειογενή 

νησιά, 170 πινελιές στο χάρτη! 

 

Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν την ομορφιά του τοπίου. Ίσως μόνο ο 

χρωστήρας του Γκωγκέν, ο οποίος πέρασε εκεί τα τελευταία του χρόνια, πλησιάζει αυτήν την 

ομορφιά, που η φύση έχει δωρίσει τόσο απλόχερα στα νησιά. 

Καρτποσταλικής ομορφιάς λευκές παραλίες, γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες που 

περιβάλλονται από κοραλλιογενείς υφάλους, φοινικόδεντρα, αισθησιακά αρώματα βανίλιας, 

φραντζιπάνι, γιασεμιών και όμορφες, μελαψές γυναίκες με πολύχρωμα παρεό! 

Τα πολυτελέστατα θέρετρα με τα ξύλινα μπάνγκαλοους πάνω στο νερό, οι χαμογελαστοί 

άνθρωποι καθώς και οι μοναδικές δραστηριότητες που προσφέρονται, συμπληρώνουν το πάζλ 

ενός από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο. 

Η Ταϊτή,η πριγκήπισσα των νησιών, μας υποδέχεται με ένα φιλικό καλωσόρισμα με περιδέραιο 

από μυρωδάτα άνθη Tiare. 

Η Μουρέα έχει σχήμα καρδιάς και το όνομά της σημαίνει «κίτρινη σαύρα». 

Το Χουαχίνε (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει άνδρας-γυναίκα) είναι μικρό  ηφαιστειογενές νησί, 

ιδιαίτερα ορεινό και χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ένα στενό ισθμό. 

Μπόρα-Μπόρα το “ομορφότερο νησί στον κόσμο”! Η άφιξη με το αεροπλάνο είναι μια μοναδική 

εμπειρία, καθώς ο αεροδιάδρομος,είναι πάνω σε ένα μικρό νησάκι,ένα «motu”. 

Α πό την Ταϊτή ως το απομακρυσμένο Νούκου Χίβα, στα νησιά που απλώνονται σε πέντε 

αρχιπελάγη  σε μια θαλάσσια έκταση ίση με την Ευρώπη  το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

είναι παιδιά. Παιδιά ξεχωριστά, απόγονοι Πολυνήσιων με αίμα Ευρωπαίων. Παιδιά που χαμογελούν 

και μιλούν τη γλώσσα των φωνηέντων  ταϊτινή  μεταξύ τους, και γαλλικά με τους ξένους. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σαντιάγο της Χιλής   

διαμονή στο Plaza San Francisco 5*  
 

Υψηλής αισθητικής πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαντιάγο, με 146 ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, που 

εγγυώνται μια διαμονή με όλες τις κορυφαίες ανέσεις που αναμένουμε από ένα ξενοδοχείο της 

υψηλότερης κατηγορίας. Στο βραβευμένο του εστιατόριο θα γευθούμε αντιπροσωπευτικές γεύσεις 

από την πλούσια τοπική κουζίνα.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΣΑΝΤΙΑΓΟ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Σαντιάγο της Χιλής. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ 

Άφιξη στο Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής, πόλη που 

ίδρυσε ο Ντον Πέδρο ντε Βαλντίβια το 1541. Άφιξη και 

αρχίζουμε την ξενάγησή μας σήμερα από τον λόφο του Αγίου 

Χριστόφορου, ένα μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της 

πόλης, που στεφανώνεται με το άγαλμα της Παναγίας της 

Ελεούσας. Περνάμε από τη συνοικία Μπέλλα Βίστα - την 

Πλάκα του Σαντιάγο - και από τη σύγχρονη συνοικία 

Βιτακούρα με εξαιρετική ρυμοτομία. Η πόλη του μέλλοντος 

Αποκίντο είναι η επόμενη συνοικία που διασχίζουμε, πριν 

φθάσουμε στον ιππικό όμιλο, μια έκταση 74 εκταρίων που δίνει 

μια ανάσα στην πόλη. Περνώντας από την ιστορική λεωφόρο 

Δημοκρατίας, φθάνουμε στην κεντρική αρτηρία της πόλης, 

την Ο' Χίγκινς, που διακοσμείται με αγάλματα ηρώων και 

λόγιων και με μνημεία αφιερωμένα στους νεκρούς του 

πολέμου του Ειρηνικού του 1878. Επόμενη στάση μας η 

πλατεία Συντάγματος και το Προεδρικό Μέγαρο Λα Μονέδα με 

την τόσο έντονη και φορτισμένη πολιτική ζωή κατά τα 

τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, πεζοί διασχίζουμε το ιστορικό 

κέντρο της πόλης για να γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά της 

κτίρια, που έχουν κριθεί αρχιτεκτονικά μνημεία του Σαντιάγο: το 

Μουσείο Προκολομβιανής Τέχνης, το Δικαστικό Μέγαρο, το 

πρώην κτίριο της εφημερίδας «Ελ Μερκούριο» και το μέγαρο 

στο οποίο στεγαζόταν το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα βήματά 

μας θα μας οδηγήσουν στην πλατεία των Όπλων. Εδώ θα 

επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, που άρχισε να κτίζεται το 

1749 και ολοκληρώθηκε το 1899, θα δούμε το Δημαρχείο του 

Σαντιάγο, το Ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας, το Κεντρικό 

Ταχυδρομείο, που ήταν το πρώτο προεδρικό μέγαρο πριν 

αυτό μεταφερθεί στο Λα Μονέδα, καθώς και το Μνημείο της 

Αμερικής, που είναι και το «χιλιόμετρο» της πόλης. 

Επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και θαυμάζουμε το κτίριο της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης και την είσοδο του λόφου της Σάντα 

Λουτσία, στον οποίο οι Ισπανοί κατέσφαξαν όλα τα 

γυναικόπαιδα των ιθαγενών Μαπούτσε. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ – ΒΑΛΠΑΡΑΪΣΟ – ΒΙΝΙΑ ΝΤΕΛ ΜΑΡ –

ΣΑΝΤΙΑΓΟ 

Μια πανέμορφη διαδρομή είναι το ιντερλούδιο στη σημερινή 

μας ημέρα. Οι κοιλάδες Κουρακαβή και Κασαμπλάνκα είναι 

κατάφυτες με οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, αλλά κυρίως με 

αμπελώνες που παράγουν το περίφημο Χιλιανό κρασί, το 

καλύτερο της Αμερικάνικης ηπείρου και ένα από τα καλύτερα 

του κόσμου. Εξ΄ άλλου οι Χιλιανοί είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι 

για τα γεωργικά τους προϊόντα. Το Βαλπαραΐσο, ναυτική βάση 

των Ισπανών, έγινε το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας. 

Σήμερα είναι ο ναύσταθμος του πολεμικού ναυτικού της Χιλής 

και έχει κριθεί από την Ουνέσκο θησαυρός παγκόσμιας 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κληρονομιάς. Μία κυριολεκτικά πολύχρωμη πόλη, η «πάνω 

ρούγα» της οποίας είναι αμφιθεατρικά κτισμένη στην πλαγιά 

του ομώνυμου κόλπου. Ξύλινα σπίτια με επένδυση από 

λαμαρίνα, στενά δρομάκια και σοκάκια, κατοικίες βικτοριανής 

εποχής, παλιά αρχοντικά, πλατείες και η πανεπιστημιούπολη, 

συνθέτουν έναν ζωγραφικό πίνακα αντάξιο του Γκογκέν και 

του Βαν Γκογκ. Το ιστορικό κέντρο του λιμανιού πολύ πιο 

κλασικό, με το Κοινοβούλιο της χώρας που μεταφέρθηκε εδώ 

με απόφαση του δικτάτορα Πινοσέτ, το μνημείο στην πλατεία 

Ιταλίας, το «Σχολείο Ελλάς», την πλατεία της Νίκης με τον 

Καθεδρικό Ναό, τη δημοτική βιβλιοθήκη, μια τεράστια μανόλια 

ηλικίας 300 χρόνων και το μνημείο της Νίκης. Η πλατεία 

Σοτομαγιόρ είναι η μεγάλη κεντρική πλατεία του Βαλπαραίσο. 

Δεσπόζει το μνημείο του ναύαρχου Αρτούρο, διοικητή του 

πολεμικού ναυτικού της Χιλής στον πόλεμο του Ειρηνικού. Η 

πλατεία στεφανώνεται με ένα επιβλητικό κτίριο στα χρώματα 

της θάλασσας. Περνώντας από αγάλματα που 

προσφέρθηκαν από ξένες χώρες στη Χιλή το 1910, στα 

εκατοντάχρονα της απελευθέρωσής της από τους Ισπανούς, 

οδεύουμε προς το Βίνια Ντελ Μαρ, το πολυτελές 

παραθεριστικό θέρετρο του Σαντιάγο και της χώρας. Μια 

καταπράσινη μικρή διαδρομή θα μας φέρει στο μουσείο 

Φονκ, όπου ένα άγαλμα Μοάι μας εισάγει στον πολιτισμό των 

Ραπανούι, των κατοίκων του Νησιού του Πάσχα. Πολλές 

θεωρίες έχουν διατυπωθεί τόσο για την προέλευση του λαού, 

όσο και για την προέλευση των αγαλμάτων Μοάι. Τα εκθέματα 

του μουσείου ρίχνουν άπλετο φως στην αποκάλυψη της 

αλήθειας. Η εκδρομή μας συνεχίζεται στη Ρενιάκα, ένα ακόμα 

θέρετρο με εξαιρετικές παραλίες. Εδώ, εάν θέλετε, δοκιμάστε 

εξαίσιες θαλασσινές γεύσεις σε κάποιο από τα εστιατόρια της 

περιοχής. Επιστροφή στο Σαντιάγο αργά το απόγευμα. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ – ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Νησί του Πάσχα, 

που αποτελεί εδαφική επικράτεια της Χιλής, αλλά βρίσκεται 

πάνω από 3.500 χιλ. πιο δυτικά, μέσα στον ωκεανό. Είναι η 

ανατολικότερη από τις κορυφές του μεγάλου πολυνησιακού 

τριγώνου, που απαρτίζεται από τα νησιά της Χαβάης στα 

βόρεια και τη Ν. Ζηλανδία στα νότια, μαζί με τη Μελανησία και 

τη Μικρονησία. Το Νησί του Πάσχα -ή Ράπα Νούι στα 

πολυνησιακά- είναι ο τόπος προέλευσης των γιγάντιων λίθινων 

αγαλμάτων Μοάι, που αποτελούν μνημεία παγκόσμιας 

κληρονομιάς και προστατεύονται από την UNESCO. Μετά την 

άφιξή μας στο αεροδρόμιο Ματαβέρι θα μεταφερθούμε στο 

ξενοδοχείο μας στη Χάνγκα Ρόα και θα αναχωρήσουμε για μια 

πρώτη γνωριμία με την ιστορία του νησιού. Θα δούμε την 

περιοχή Άχου Ακίβι, όπου σημειώθηκε η πρώτη ανασκαφή τη 

δεκαετία του ’60, και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του νησιού. 

Γεγονός όχι τυχαίο, κρίνοντας από τους μύθους που 

περιβάλλουν τα 7 τεράστια Μοάι που βρίσκονται εκεί, στην 

πλατφόρμα Άχου. Θα συνεχίσουμε με την περιοχή Πούνα Πάου 

στα ανατολικά, που βρίσκεται μέσα σε έναν κρατήρα από 

κοκκινωπή πέτρα. Εκεί φτιάχνονταν τα «Πουκάο», τα λίθινα 

καπέλα που στεφανώνουν τα αγάλματα Μοάι. Στη διαδρομή 

μας μπορούμε να δούμε και το μονοπάτι από το οποίο 

μεταφέρονταν αυτές οι μεγάλες λίθινες κατασκευές, μια και 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μερικές έχουν παραπέσει στην άκρη του. Τι ήταν όμως αυτά τα 

Μοάι; Για ποιο σκοπό φτιάχτηκαν και γιατί βρίσκονται έτσι 

παραταγμένα; Ερωτήσεις που ακόμη και σήμερα παραμένουν 

αναπάντητες και μπορούν να συζητηθούν την ώρα του δείπνου 

στο ξενοδοχείο μας.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ολοήμερη ξενάγηση στις ακτές)  

Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας βλέποντας τα ερείπια του ναού 

Βάιχου, με την εντυπωσιακή αλλά κατεστραμμένη πλατφόρμα 

όπου στέκονταν παλιά τα Μοάι, και τώρα βρίσκονται 

σπασμένα στο χώμα. Θα συνεχίσουμε στην Ακαχάνγκα και στο 

ηφαίστειο Ράνο Καράκου, που ήταν το λατομείο αυτών των 

αγαλμάτων. Θα φτάσουμε στο χείλος του ηφαιστείου για να 

δούμε τη μικρή λίμνη μέσα του αλλά και τα αγάλματα που είναι 

περιέργως διασκορπισμένα στις εσωτερικές πλαγιές του 

κρατήρα, σε διάφορα στάδια κατασκευής. Θα πάμε στο Άχου 

Τονγκαρίκι και θα δούμε τεράστια Μοάι, σχεδόν 

αναποδογυρισμένα από τον υποθαλάσσιο σεισμό του 1960, 

και μετά στο Άχου Τε Πίτο Κούρα, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο 

Μοάι του νησιού, με ύψος 10 μ. και βάρος πάνω από 90 

τόνους.  

Θα κλείσουμε την ημέρα μας στην παραλία Ανακένα, όπου 

μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, υπό το άγρυπνο βλέμμα των 

αγαλμάτων του ναού, πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 

Γιατί όμως τα Μοάι έχουν την πλάτη γυρισμένη στη θάλασσα; 

Είναι φρουροί ή κάποιοι θεοί πρόγονοι του νησιού; Γιατί το 

κεφάλι τους είναι τόσο πολύ μεγάλο σε σχέση με το σώμα τους; 

Και γιατί τα σώματά τους ήταν θαμμένα στο χώμα, ενώ τα 

κεφάλια με τα καπέλα τους εξείχαν; 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  (Ξενάγηση στο νότιο ακρωτήριο) 

Σήμερα θα επισκεφθούμε κάτι που θα μας θυμίσει την 

τεχνοτροπία των Ίνκας της μακρινής ηπειρωτικής χώρας. Η 

τοποθεσία Άχου Βινάπου έχει δύο ναούς, ένας εκ των οποίων 

έχει λίθινη διακόσμηση ολόιδια με αυτήν των ναών στο Περού. 

Στο χωριό Ορόνγκο, κοντά στο ηφαίστειο Ράνο Κάου, 

βρίσκονται μνημειακά κτίρια με εκτεταμένη διακόσμηση 

πετρογλυφικών. Υπάρχουν εικόνες του πτηνόμορφου θεού 

Τανγκάτα Μάνου, του δημιουργού Μάκε και της Κομάρι που 

είναι σύμβολο γονιμότητας.  

Από την άκρη του παραλιακού βράχου θα δούμε τα τρία 

νησάκια των Μότου Ίτι, Μότου Νούι και Μότο Κάο, που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην κουλτούρα και τη λατρεία του 

πτηνόμορφου Θεού Τανγκάτα. Στα τοιχώματα μάλιστα 

γειτονικού σπηλαίου θα δούμε ζωγραφιές που έχουν σχέση με 

τον θεό και δείχνουν το πουλί Μανουτάρα, που ο ερχομός του 

την άνοιξη σηματοδοτούσε την έναρξη των λατρευτικών 

τελετών του θεού Μάνου Τανγκάτα. Άραγε αυτά τα μνημεία που 

θυμίζουν τους Ίνκας έχουν σχέση με τα λίθινα αγάλματα; Ποια 

προϋπήρχαν και γιατί οι περισσότεροι ναοί καταστράφηκαν; 

Άραγε οι άνθρωποι των νησιών του Ειρηνικού έχουν 

περισσότερη σχέση με τη Νότια Αμερική ή με το νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Νέας Ζηλανδίας; Είναι το τελευταίο βράδυ μας 

στο νησί και αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7η -8η ΗΜΕΡΑ: ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – ΤΑΪΤΗ (ΠΑΠΕΕΤΕ)  

Ελεύθερος χρόνος το πρωί για τα τελευταία ψώνια ή για ακόμη 

μία βόλτα στην πόλη της Χάνγκα Ρόα. Μεταφορά αργά το 

απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για την βασίλισσα της 

Γαλλικής Πολυνησίας, την Ταϊτή και την πρωτεύουσά της, 

Παπεέτε.  

Έχοντας διασχίσει τη νοητή διεθνή γραμμή αλλαγής 

ημερομηνίας (International Dateline) και λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι η Παπέετε αναφορικά με τη διαφορά ώρας , είναι 5 

ώρες «πριν» από το Νησί του Πάσχα, με πτήση διάρκειας 

6ωρών, η άφιξή μας στην Ταϊτή γίνεται τα ξημερώματα της 

επόμενης μέρας. Άφιξη και η πριγκήπισσα των νησιών, μας 

«υποδέχεται» με ένα φιλικό καλωσόρισμα με περιδέραιο από 

μυρωδάτα άνθη Tiare. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

Πρώτη γνωριμία με την Παπέετε. Η Ταϊτή είναι το μεγαλύτερο 

από τα 118 νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας. Το νησί 

επισκέφθηκαν Ευρωπαίοι για πρώτη φορά το 1767 όταν 

αποβιβάστηκε εκεί ο πλοίαρχος Σάμιουελ Γουόλις. Αργότερα 

την επισκέφθηκαν οι Κουκ και Μπλάι. Ο διασημότερος 

ωστόσο κάτοικος της Ταϊτής ήταν ο ζωγράφος Πωλ Γκωγκέν, 

ο οποίος πέρασε εκεί τα τελευταία χρόνια του, 

αποθανατίζοντας τις ομορφιές του νησιού έως τον θάνατό 

του το 1901. Η ξενάγηση αυτή τελειώνει στο λιμάνι, όπου και 

θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την πανέμορφη Μοορέα. 

Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΟΡΕΑ – ΣΑΦΑΡΙ ME JEEP 4x4 

Σύντομος πρωινός γύρος του νησιού, που ανήκει στο 

Αρχιπέλαγος Society - ένα από τα πέντε που απαρτίζουν τη 

Γαλλική Πολυνησία. Κορυφές ηφαιστειογενών βουνών, 

πνιγμένων σε μία καταπράσινη τροπική βλάστηση από τη μία 

και το απέραντο γαλάζιο του ωκεανού με το λευκό χρώμα της 

άμμου των παραλιών από την άλλη, συνθέτουν πινελιές 

ασύλληπτης αρμονίας και γαλήνης. Το «Νησί της Αγάπης» 

όπως αποκαλείται και το πιο αγαπημένο θέμα στους πίνακες 

του Γκωγκέν. Η Μοορέα είναι «ένα σπάταλο μνημείο φυσικής 

ομορφιάς», όπως το περιγράφει ο Τζέιμς Κίτσενερ. Εδώ 

γυρίστηκε και η ταινία «Η ανταρσία του Μπάουντυ», με 

πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο. 

Αυτή την μαγευτική φύση, θα την εξερευνήσουμε με μια 

εκδρομή (μισής μέρας) με ανοιχτού τύπου Jeep 4WD. Ο 

λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια οχήματα είναι για να 

μπορούμε να βλέπουμε τα μονοπάτια ,τα δέντρα και να 

απολαμβάνουμε τη μυρωδάτη φύση! Θα επισκεφθούμε το 

ηφαίστειο του μικρού νησιού, μια παραδοσιακού τύπου 

γεωργική σχολή, στο κέντρο του μικρού νησιού , όπου θα 

μάθουμε για όλα τα δέντρα που φύονται στο μαγευτικό αυτό 

νησάκι. Βανίλιες, μπανανιές, γκρέιπφρουτ αλλά και λεμονιές! 

Συνεχίζουμε με τα Jeep και φθάνουμε στο «Μαγικό Βουνό». 

Aπό το σημείο που θα μας αφήσουν τα Jeep, θα διασχίσουμε 

ένα μονοπάτι που είναι γεμάτο με οπωροφόρα δέντρα, για να 

μπορέσουμε να φθάσουμε στην κορυφή του μαγικού βουνού!  

Ατενίζουμε το πανέμορφο νησάκι της Μοορέα, 

αποτυπώνοντας τις μαγικές εικόνες στο μυαλό μας και στην 

κάμερα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ    

Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα έχουμε 

πτήση για το Χουαχίνε. Άφιξη στο μικρό νησάκι και μεταφορά 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΧΙΝΕ  

(ΣΑΦΑΡΙ ME JEEP & ΠΙΚ ΝIΚ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΜΝΗ!) 

Ένα τόσο μικρό νησάκι, με τόσες αλλαγές ονομάτων! 

Το Χουαχίνε (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει άνδρας-

γυναίκα) είναι μικρό  ηφαιστειογενές νησί, ιδιαίτερα 

ορεινό,χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους 

με ένα στενό ισθμό. Παλαιότερα το νησί ονομαζόταν 

Matairea, που σημαίνει δροσερό αεράκι. Αργότερα, ο 

Captain Cook, το ονόμασε Hermosa, που στα ισπανικά, 

σημαίνει όμορφη!  

Μετά το πρωϊνό μας, θα ζήσουμε μια μαγευτική εμπειρία που 

θα συνδυάζει και ξενάγηση αλλά και κρουαζιέρα! Θα 

επιβιβασθούμε σε Jeep 4WD και θα επισκεφθούμε το 

χωριουδάκι Μαέβα ,όπου ακόμη οι κάτοικοι ψαρεύουν με 

αυτοσχέδιες παγίδες! 

Μετά θα επισκεφθούμε φυτείες βανίλιας,καρπουζιούν,ενώ θα 

μας διηγούνται για το μύθο της εγκύου, γιατί κάπως έτσι 

μοιάζει το σχήμα του νησιού! Πάνω στα νερά θα 

απολαύσουμε φάρμα με καλλιεργήσιμα μαργαριτάρια. 

Μετά θα αρχίσει η όμορφη εμπειρία στη θάλασσα με πρώτη 

στάση σε να μικρό νησάκι (motu) όπου και θα έχουμε ένα 

νοστιμότατο πικ νικ γεύμα. Με τα τραπεζάκια μας μέσα στη 

λίμνη! 

Θα μάθουμε πως να τεμαχίζουεμ μια καρύδα, να πιούμε το 

φρέσκο γάλα της αλλά και θα δούμε τον παραδοσιακό τρόπο 

που οι κάτοικοι των νησιών αυτών,μαρινάρουν τα ωμά 

ψάρια!Θα  γευθούμε κι άλλους παραδοσιακούς χυμούς. Το 

κολύμπι στα καταγάλανα νερά θα είναι απολαυστικό. 

Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση  

  

12η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΧΙΝΕ – ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπόρα Μπόρα, 

το "μαργαριτάρι του Ειρηνικού", ένα κόσμημα στο λαμπερό 

γαλάζιο του απέραντου ωκεανού. Το νησί αυτό, που δεν 

περιλαμβάνεται στα περισσότερα προγράμματα λόγω του 

πολύ υψηλού κόστους, αποτελεί τόπο διακοπών για τους 

αστέρες του Χόλυγουντ. Η δαντελωτή ακτογραμμή, η 

γαλαζοπράσινη θάλασσα, ο υπέροχος βυθός με τα τροπικά 

ψάρια και κοράλλια, οι πανύψηλοι κοκκοφοίνικες, η οργιώδης 

βλάστηση που διακόπτεται από λωρίδες λευκής άμμου, τα 

τροπικά φρούτα και οι χαμογελαστοί άνθρωποι μας 

υπόσχονται μια πραγματικά ονειρεμένη διαμονή. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ – (Τάισμα καρχαριών) 

Ίσως η πιο συναρπαστική μέρα του ταξιδιού! 

Επιβιβαζόμαστε στις χαρακτηριστικές τοπικές βάρκες, έτσι 

ώστε να μπορούμε να δούμε τα πολύχρωμα ψάρια, τα 

σαλάχια και διάφορα είδη καρχαριών,ειδικά ο μαυροπτέρυγος 

καρχαρίας,ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα είδη 

καρχαρία! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λιμνοθάλασσα, κέντρο της ζωής του νησιού, είναι και το 

κέντρο για πολλές εκδρομές και δραστηριότητες. Μία από τις 

πιο δημοφιλείς, είναι το τάισμα των καρχαριών. Μέσα στο 

νερό, που σας ανεβαίνει μέχρι το στήθος, παρακολουθείτε 

ντόπιους δύτες να ταΐζουν καρχαρίες των υφάλων, μήκους 

1,30 μέχρι και 1.60 μέτρων. Το ίδιο γίνεται και με μεγάλα φιλικά 

σελάχια. Είναι απόλυτα ασφαλές και πολύ διασκεδαστικό! 

Τόσο ο ήχος από τα γιουκαλίλι ,όσο κι ο ντόπιος βαρκάρης 

που οδηγεί την βάρκα ,θα μας «οδηγήσουν» σε μια νησίδα, 

όπου θα έχουμε ένα νοστιμότατο γεύμα παραδοσιακών 

πιάτων. 

Τα τραπέζια πάνω στην άμμο,τα πόδια στο νερό κι εμείς 

απολαμβάνουμε το πιο διασκεδαστικό και νόστιμο 

γεύμα,που είχαμε ποτέ! Καρχαρίες σε προφυλαγμένη 

περιοχή και κολύμπι με σαλάχια!    Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ – ΠΑΠΕΕΤΕ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΣΑΝΤΙΑΓΟ 

Ελεύθερη μέρα στη Μπόρα Μπόρα και αργά μεταφορά με 

βάρκα στο αεροδρόμιο της Μπόρα Μπόρα, για πτήση προς 

Παπέετε. Άφιξη στην Παπέετε. Το βράδυ θα προσφέρουμε 

δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, ως αποχαιρετιστήριο από την 

πανέμορφη Γαλλική Πολυνησία και μεταφορά μετά στο 

αεροδρόμιο για πτήση προς Σαντιάγο. 

Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ  

Άφιξη πολύ αργά το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ (ημέρα ελεύθερη) 

Ημέρα ελεύθερη στο Σαντιάγο, για να συλλέξουμε τις 

τελευταίες αναμνήσεις από ένα γεμάτο ταξίδι πλήρες εικόνων 

και εμπειριών.   

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρωϊνό και αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο του 

Σαντιάγο και πτήση για Αθήνα/Θεσσαλονίκη μέσω 

ενδιάμεσων σταθμών 

 

18η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Η σειρά επίσκεψης στα νησιά 

της Γαλλικής Πολυνησίας 

ενδέχεται να τροποποιηθεί, 

χωρίς να παραλειφθεί τίποτα. 



 
 

 

 

 

 

** 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 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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 25.05, 06.07, 10.08, 14.09, 09.11 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 7.990 
€ 8.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 9.240 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 2.100 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. 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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης και βάρκες  

για τις μεταφορές μέσα στα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας 

➢ Ξενοδοχεία 5* στο Σαντιάγο Χιλής, 4* σε Παπέετε, 

Μοορέα, Μπόρα Μπόρα & 3* στο Χουαχίνε. 

➢ Πρωινό καθημερινά 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά στο Νησί του Πάσχα 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά στη Γαλλική Πολυνησία 

(συμπεριλαμβάνεται και το αποχαιρετιστήριο πριν την 

πτήση αναχώρησης) 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τοπικός ξεναγός 

➢ Έλληνας 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) 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (δεν ισχύει για τις 

αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, βίζες, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών 

και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα 

κρατήσεων), τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού 

λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για 

έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες 

από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή 

των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και 

τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων:  € 1.000 

 

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. 
 



 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 1.300€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 



 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  



 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

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

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

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

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

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

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

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

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

Βιετνάμ κ.ά.  



 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 

 

 

 

 

 


