
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Μια από τις πιο γοητευτικές χώρες της άγνωστης Αφρικανικής Ηπείρου, η Ουγκάντα ξεδιπλώνεται 
στα πόδια σας σαν ένα καταπράσινο χαλί. Η χώρα αυτή φέρει μέχρι σήμερα τη σφραγίδα του 
άγνωστου και της παρθένας φύσης. Σε αυτόν τον τόπο αισθάνεται κανείς εξερευνητής σαν τους 
παλιούς, για τους οποίους διαβάζαμε στα βιβλία μας. Τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος εδώ είναι 
διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο τόπο στη γη! Έντονο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο έρχονται 
σε αντίθεση με την πλούσια, καταπράσινη βλάστηση αυτού του τόπου και δημιουργούν μία τέτοια 
γαλήνη, σχεδόν ονειρική… Ο ταξιδιώτης αποκτά μια άλλη ματιά, μια άλλη σκέψη, μια διαφορετική 
και ουδόλως τουριστική προσέγγιση … Αναζητώντας στην ομίχλη έναν από τους κοντινότερους 
συγγενείς μας, τον ορεσίβιο γορίλα, θα φθάσουμε στην Ουγκάντα, το "μαργαριτάρι της Αφρικής", 
όπως την αποκάλεσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Πέρα από την Αφρική, επιστρέφοντας στην απόλυτη 
φύση, θα επανεύρουμε σε αυτό το ταξίδι το νόημα της λησμονιάς και της συγχώρεσης, όπως 
διατείνονται οι κάτοικοί της. Ένας τόπος μαγευτικός, μοναδικός και κυρίως αγνός, που σας 
περιμένει για να σας εντυπωσιάσει… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

KL 1572 02/03/2018 ΑΘΗΝΑ -  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL  535 02/03/2018 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΚΙΓΚΑΛΙ  09:50 19:10 

KL  535 11/03/2018 ΕΝΤΕΜΠΕ  -   ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 23:30 06:00 +1 

KL 1575 12/03/2018 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:10 16:20 

HH  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 
 

 Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο και σπάνιο πρόγραμμα  

 Περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο και το σαφάρι στους ορεσίβιους 

γορίλες συνολικού κόστους 500 $ 

 Περιλαμβάνεται το σαφάρι στους χιμπατζήδες συνολικού κόστους 150 $ 

 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και προσεκτικά επιλεγμένα Lodges  



   
ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη   
Η επίσκεψη στην πολυδιάστατη γη της Μαύρης Αφρικής ισοδυναμεί με μια πολύ δυνατή 

εμπειρία.  Ένα ταξίδι σπάνιο στην Ελληνική αγορά.  

Μόλις περίπου 700 γορίλες του βουνού έχουν απομείνει στον κόσμο και το να τους δείτε στο 

φυσικό τους περιβάλλον είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και σπάνιο.  

Η διαδρομή μας θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα της Ουγκάντας, την Καμπάλα. 

Διασχίζοντας τη χώρα θα φθάσουμε στο Φορτποτάλ και από εκεί στο Εθνικό Πάρκο 

Κιμπάλε, ένα από τα πιο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα της Αφρικής. Θα συνεχίσουμε για το 

Κανάλι Καζίνγκα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε νεροβούβαλους, ιπποπόταμους, 

διάφορα είδη πτηνών και άλλα ζώα να ξεκουράζονται στις όχθες του ποταμού, ενώ δεν θα 

παραλείψουμε να επισκεφθούμε την Ισάσα, στο Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας 

Ελισάβετ, με τα "αναρριχόμενα" λιοντάρια!!! Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

εθνικό πάρκο Bwindi, ένα "οικολογικό νησί", όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

αντικρύσουμε σπάνια είδη φυτών και πουλιών, αλλά και να αναζητήσουμε το σπάνιο είδος 

των ορεσίβιων γοριλών. Η επιστροφή μας γίνεται από την πρωτεύουσα της Ρουάντα, το 

Κιγκάλι. 

Ένα ταξίδι εξερεύνησης που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που τους αρέσει η 

περιπέτεια και οι περιπλανήσεις σε άγνωστες ακόμα περιοχές του πλανήτη.  

Μια διαφορετική εμπειρία σας περιμένει. 

 

 



 

 
Γορίλες στην ομίχλη  
 
 

Ο Ορεσίβιος γορίλας είναι γένος μεγαλόσωμων ανθρωποειδών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 

από  όλα τα πρωτεύοντα που ζουν σήμερα. Συγκαταλέγεται στα υποείδη γορίλα που 

απειλούνται άμεσα με αφανισμό, καθώς αριθμεί λίγες εκατοντάδες μέλη, τα οποία ζουν μόνο 

σε δύο τοποθεσίες. Διαβιεί αποκλειστικά στα υγρά τροπικά δάση της Δυτικής και Κεντρικής 

Αφρικής, μεταξύ άλλων στην Γκαμπόν, στο Καμερούν και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 

Διακρίνονται δύο είδη, ανάλογα με την περιοχή εξάπλωσης: ο Δυτικός γορίλας και ο 

Ανατολικός γορίλας. Σε κάθε είδος διακρίνονται δυο υποείδη, ανάλογα με τον τόπο 

διαβίωσης στις δασώδεις πεδιάδες ("πεδινοί" γορίλες) ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα μέχρι και 

4.000 μέτρα ("ορεινοί" γορίλες). 

 

 

 

 

 

 

  
Οι  γορίλλες των βουνών κατοικούν στο πάρκο μαζί με 1.000 περίπου ιπποπόταμους που 

ζουν στα ποτάμια, ενώ αποδημητικά πουλιά από τη Σιβηρία ξεχειμωνιάζουν εδώ 

περιμένοντας την άνοιξη. Εκεί ψηλά, στο ομιχλώδες τοπίο, τα σπάνια και μεγάλα είδη 

πιθήκων, που θεωρούνται και οι πλησιέστεροι συγγενείς του ανθρώπου, διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο από όλα τα άλλα θηλαστικά της γης. Απειλούνται από το συστηματικό 

κυνήγι εξολόθρευσης, την καταστροφή του περιβάλλοντός τους, αρρώστιες και 

πολέμους. Οι γορίλλες των ορέων αποτελούν σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τους 

λαούς του Κονγκό, της Ρουάντας και της Ουγκάντας, μέσα στα δάση των οποίων έχουν τις 

φωλιές τους. Ζουν κατά οικογένειες και είναι προστατευτικοί με τα μικρά τους. Σε κάθε ομάδα 

υπάρχει το κυρίαρχο αρσενικό με αρκετές θηλυκές συντρόφους και τα μικρά τους.  

Για τους λάτρεις της άγριας φυσικής ζωής, η εκ του πλησίον - στον τόπο που διαβιούν - 

παρακολούθηση των  γοριλλών αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία. 

Στην περιοχή έδρασε και συνέβαλε στην προστασία των ορεσίβιων γοριλών η Νταϊάν Φόσεϊ, 

η οποία ταξίδεψε εκεί τη δεκαετία του 1970 προκειμένου να κάνει μια απογραφή των μεγάλων 

πιθήκων. Η Φόσεϊ εγκαταστάθηκε στην περιοχή, αφοσιώθηκε στη μελέτη του ορεινού γορίλα, 

κατάφερε να πλησιάσει και να επικοινωνήσει με τα επικίνδυνα αυτά θηλαστικά. Η ιστορία της 

έγινε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Γορίλες στην Ομίχλη» και πρωταγωνίστρια την 

Σίγκουρνι Γουίβερ. 



  

Τα "αναρριχώμενα" λιοντάρια  
 
Το λιοντάρι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά αιλουροειδή, που φτάνει σε μήκος 
περίπου τα 3 μέτρα! Βρίσκονται κυρίως στην Αφρική, αλλά μπορούν επίσης να βρεθούν σε 
απομακρυσμένα μέρη της Ασίας.  
Στους ιστορικούς χρόνους, το λιοντάρι ζούσε και στη νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου 
βέβαια σήμερα δεν υφίσταται πλέον. Θυμηθείτε το μύθο του Ηρακλή με το λιοντάρι της 
Νεμέας. 
Το αρσενικό λιοντάρι ζει μόνο 8 χρόνια, ενώ έχουν καταγραφεί θηλυκά που έχουν ζήσει μέχρι 
και 20 χρόνια στην άγρια φύση.  
Τα λιοντάρια έχουν την τάση να παραμένουν σε ομάδες των είκοσι περίπου ατόμων, αλλά 
μόνο ένα είναι αρσενικό. 
Ένα ενήλικο λιοντάρι έχει τόσο ισχυρό βρυχηθμό  που συχνά μπορεί να ακουστεί περισσότερο 
από λίγα μίλια μακριά. Στην ηλικία των δύο ετών είναι ήδη ικανό να βρυχάται. Το λιοντάρι 
χρησιμοποιεί τον βρυχηθμό του να καλέσει άλλα λιοντάρια, αλλά τον χρησιμοποιεί και ως 
άμυνα από τον κίνδυνο που πλησιάζει. 
Το λιοντάρι έχει τη φήμη του βασιλιά των ζώων ως το πιο αιμοβόρο ζώο, αν και στην 
πραγματικά τρώει κάθε 3 με 4 ημέρες.  
Σίγουρα πολλές από τις παραπάνω πληροφορίες σας είναι ίσως γνωστές, αυτό όμως 
μάλλον που δεν έχετε ξανακούσει είναι για τα λιοντάρια που αναρριχούνται σε δέντρα, με 
σκοπό να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν ή απλά να καθίσουν.  
Στα ορεινά τμήματα της Ουγκάντας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ολόκληρες 
αγέλες από λιοντάρια να κρέμονται κυριολεκτικά από τα κλαδιά των δέντρων…  
Προσοχή λοιπόν, το βλέμμα ψηλά καθώς θα περπατάτε!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  
  

Ρουάντα - Ουγκάντ: Γορίλες στην ομίχλη 
«Όταν συνειδητοποιήσεις την αξία όλων των ζωντανών πλασμάτων, μένεις λιγότερο 

προσκολλημένος στο παρελθόν και εστιάζεις περισσότερο στη φροντίδα για το μέλλον»... 
 

Αυτό ήταν το τελευταίο σημείωμα που βρέθηκε στο ημερολόγιο της Νταϊάν Φόσεϊ, της 
Αμερικανίδας ζωολόγου που πέρασε 18 χρόνια μέσα στο δάσος ζώντας με τους 
αγαπημένους της γορίλες. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να συνομιλεί μαζί 
τους, να τους ακουμπά στις παλάμες, να την ξύνουν στην πλάτη και βέβαια έδωσε μάχη που 
πλήρωσε με τη ζωή της για τη διάσωσή τους και την καταπολέμηση της λαθροθηρίας.  
Το βιβλίο της «Γορίλες στην ομίχλη», που όλοι είδαμε και στη μεγάλη οθόνη, είναι ο τίτλος και 
του δικού μας οδοιπορικού σε δάση πυκνά, πάνω σε πλαγιές απόκοσμων ηφαιστείων, εκεί 
όπου χιμπαντζήδες και γορίλες ζουν ήρεμοι και προστατευμένοι. 
Και από εκεί θα κατηφορίσουμε για φωτογραφικό σαφάρι και βόλτες σε πάρκα ατέλειωτα, λες 
και είναι στρωμένα με πράσινα χαλιά. Θα δούμε από κοντά λιοντάρια αναρριχητές που 
κρέμονται σαν τσαμπιά από τα δέντρα, ιπποπόταμους, ελέφαντες, νεροβούβαλους, 
λεοπαρδάλεις, κροκοδείλους, αμέτρητα άγρια ζώα, εκατομμύρια πανέμορφα πουλιά.  
Άλλο ένα μοναδικό εξερευνητικό ταξίδι του Versus, για να χαρούμε τα πιο έντονα 
ηλιοβασιλέματα στον πλανήτη και να αφουγκραστούμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
μέσα από τις διαδρομές, τις ομιλίες, τις συνήθειες, τα μάτια και τα χαμόγελά τους. O κόσμος 
μέσα από το παράθυρο του οχήματός μας μοιάζει να βρίσκεται σε αργή κίνηση. Η κυριαρχία 
του καφέ χρώματος στις γυναίκες υποχωρεί από τα πολύχρωμα υφάσματα. Αγόρια και 
κορίτσια απαλλαγμένα από ρούχα και έγνοιες τρέχουν αμέριμνα. Λίγο πιο πέρα, τα πάρκα, «οι 
τελευταίες παρθένες εκτάσεις της γης», κατακλύζονται από ανθρωποειδή. Ένα οδοιπορικό που 
μας φέρνει πιο κοντά στη βαθιά μας ρίζα, την αληθινή αρχή των πάντων, την Αφρική.  
 
 
 
 



Ξέρατε οτι… 
 
-O σκληρότερος πόλεμος της Αφρικής δεν μεταδόθηκε τόσο πολύ από τα μέσα, αλλά έγινε 
γνωστός από μια ταινία. Το φιλμ αριστούργημα «Hotel Rouanda»,  διηγείται την πραγματική 
ιστορία ένος διευθυντή ξενοδοχείου στο Κιγκάλι , του Πολ Ρουσαμπαγκίνα, ο οποίος  κατά τη 
διάρκεια των γεγονότων του 94, κατάφερε να σώσει 1.200 άτομα τα οποία φιλοξένησε στο 
ξενοδοχείo με σπάνια αυταπάρνηση, προσφέροντας τους τροφή και προστασία.  
-Στη Ρουάντα οι άνθρωποι καλλιεργούν  ότι μπορούν, όπου μπορούν, ακόμη και στους πιο 
απόκρυμνους λόφους, ενώ οι κύριες εξαγωγές  είναι ο καφές και το τσάι. 
 
-Για την ξαφνική δυναμική της παρουσία στις αγορές -  η μέση ετήσια ανάπτυξη είναι γύρω 
στα  8 %  -  έχει ονομαστει η Σιγκαπούρη της Αφρικής. 
 
- Η Ρουάντα προστατεύει το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον. Αυστηρές ποινές περιμένουν 
όποιον κόψει δένδρα, κάψει σκουπίδια ή αφήσει απορρίμματα στα εθνικά πάρκα και στους 
δρόμους της.   
 
-Επίσης απαγορεύεται εντελώς η χρήση πλαστικού . Χρησιμοποιούνται μόνο χάρτινες ή ειδικές 
σακούλες από βιοδιασπώμενο υλικό. 
 
 
-Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά είναι μεγάλη με 64 % των μελών της Βουλής και 45% των 
μελών του υπουργικού συμβολίου να είναι γυναίκες. 
 
-Η αμερικανίδα ζωολόγος Dian Fossey ύστερα από προτροπή του μεγάλου ανθρωπολόγου 
Louis Leakey να ασχοληθεί με τους υπό εξαφάνιση γορίλες, πέρασε 18 ολόκληρα χρόνια 
(1967-1985) σε ένα απομονωμένο βουνό της Ρουάντα, όπου μελέτησε όσο κανείς την 
κοινωνία που συγκροτούν οι γορίλες και έδωσε μάχη για τη διάσωσή τους. Στη διάρκεια της 
παραμονής της στη Ρουάντα, έγραψε το περίφημο βιβλίο της Gorillas in the Mist (Γορίλες στην 
ομίχλη), που εκδόθηκε το 1983, παραμένει το μεγαλύτερο best seller παγκοσμίως με θέμα τους 
γορίλες, ενώ επίσης μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1988 με πρωταγωνίστρια τη Sigourney 
Weaver.  
 
-Η Fossey δεν επέστρεψε ποτέ 
στις Ηνωμένες Πολιτείες από 
την Αφρική. Βρέθηκε 
δολοφονημένη στην καλύβα 
της στον καταυλισμό της 
Ρουάντα, στις 26 Δεκεμβρίου 
του 1985. Ο θάνατός της 
παραμένει ανεξιχνίαστος.  
 
-650 μόνο ορεσείβιοι γορίλες 
έχουν πλέον απομείνει στον 
πλανήτη. 
 
-Ο Ιντι Αμίν Νταντά  που 
θεωρείται ο Αφρικανός 
Χίτλερ  καθόρισε τις τύχες της 
Ουγκάντας από το 1971 ως το 1979. Οκτώ χρόνια που στάθηκαν αρκετά για να χάσει η χώρα 
το τρένο της προόδου. 
 
-Οταν επιτέλους ανατράπηκε, άφησε πίσω του πάνω από 300.000 πτώματα, εξαθλίωση και 
καταστροφή. Διέπραξε αμέτρητες αγριότητες: μετέδιδε τις εκτελέσεις ζωντανά από την 
τηλεόραση, ακρωτηρίασε το πτώμα μιας από τις γυναίκες του... και δεν πλήρωσε για 
τίποτε. Πέθανε στο κρεβάτι του. 



  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Κιγκάλι (Ρουάντα) 
Στη χώρα των χιλίων βελουδένιων λόφων Ρουάντα και στην πρωτεύουσα Κιγκάλι 
Χτισμένο στις όχθες του ποταμού 
Ρουγκάνουα, το καταπράσινο Κιγκάλι 
ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής αποικιακής περιόδου, 
μεταξύ 1890-1917. 
Ασφαλτοστρωμένοι και απρόσμενα 
καθαροί οι δρόμοι, παντού φανάρια, 
τεράστια πάρκα με φυτεμένα άνθη, 
λυγεροί κοκκοφοίνικες, σιντριβάνια και 
κυρίως χαμογελαστοί άνθρωποι. Έτσι 
δείχνουν τουλάχιστον σε πρώτη 
ανάγνωση. 
Μετά την άφιξή μας στην πόλη θα 
γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα 
είναι οι οδηγοί μας και στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας 
για ξεκούραση. Καλωσήλθαμε στη 
Ρουάντα! 
  
2η ημέρα: Κιγκάλι 
Δεν ξεχνώ Κιγκάλι  
Το 1994 η Ρουάντα ήρθε στο 
παγκόσμιο επίκεντρο εξαιτίας ενός 
εμφυλίου πολέμου που είχε ξεσπάσει 
ανάμεσα στις δύο φυλές, τους Τούτσι 
και τους Χούτου. Δεν επρόκειτο για 
έναν απλό εμφύλιο, αλλά για μια 
απίστευτη τραγωδία, καθώς μέσα σε 
100 ημέρες έχασαν τη ζωή τους 
σχεδόν 800.000 άνθρωποι, ενώ άλλα 
δύο εκατομμύρια μετατράπηκαν σε 
πρόσφυγες. Σήμερα, παρά το 
απίστευτα βαρύ φορτίο που 
καλούνται να μεταφέρουν στους 
ώμους τους όσοι επέζησαν, νιώθεις 
ότι όλα κυλούν αρμονικά και ότι η χώρα λειτουργεί χάρη σε μια σιωπηρή συμφωνία που λέει 
«πρέπει να ξεχάσουμε, να μορφωθούμε, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας για να μην 
μπορούν να μας χειραγωγήσουν, κυρίως όμως να κοιτάξουμε μπροστά». Στην περιήγησή 
μας στο Κιγκάλι εκτός από τα σημαντικότερα αξιοθέατα θα επισκεφθούμε και το μνημείο των 
θυμάτων της γενοκτονίας, που χτίστηκε στη 10η επέτειο αυτής της σκοτεινής περιόδου. Το 
μουσείο φιλοξενεί τρεις μόνιμες συλλογές, εκ των οποίων η μία επικεντρώνεται σε γενοκτονίες 
που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς ο επόμενος σταθμός, η πανέμορφη λίμνη Κίβου, 
στα βόρεια της χώρας, θα μας μεταφέρει σε άλλο σκηνικό και θα διαλύσει τα σύννεφα που 
σκέπασαν τη σκέψη και τις καρδιές όλων. Έκτη σε μέγεθος λίμνη της Αφρικής, αποτελεί φυσικό 
σύνορο της Ρουάντα με το Κονγκό και βρίσκεται πάνω από το ρήγμα της Ανατολικής 
Αφρικής. Στο βάθος και το διάσημο ηφαίστειο Βιρούνγκα που δεν σταματά ποτέ να... 
βρυχάται. Το πρόγραμμά μας λέει βαρκάδα στη λίμνη, βόλτα στα νησάκια και μετά χαλάρωση 
στο ξενοδοχείο μας, στη λουτρόπολη Γκεσένι. 
  
  
  
  
 



3η ημέρα: Κιγκάλι – Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Πυγμαίοι Μπατούα 
Το πέρασμα στην Ουγκάντα 
Το ξυπνητήρι σήμερα θα χτυπήσει 
νωρίς. Στόχος μας να περάσουμε 
στην Ουγκάντα, να ξεμπερδεύουμε με 
ελέγχους και σύνορα και να 
πλησιάσουμε το όνειρό μας που 
κατοικοεδρεύει στα πυκνά δάση του 
Εθνικού Πάρκου Μπουίντι. Αν κανείς 
αναζητήσει ηλεκτρονικά το Bwidi 
National Park, θα δει ότι στην Αγγλική 
το πάρκο αυτό φέρει το επίθετο 
«impenetrable», δηλαδή 
απροσπέλαστο, κοινώς τόσο πυκνό 
που δεν μπορείς να εισχωρήσεις. 
Περιοχή εκπληκτική και καταπράσινη, 
γι’ αυτό και πήρε το όνομα «μικρή 
Ελβετία», ένα οικολογικό νησί πάνω σε πλούσια ηφαιστειακά εδάφη, αληθινός παράδεισος για 
εκείνους που τους αρέσει η παρατήρηση πουλιών. Εδώ έχουν το σπίτι τους και 12 ορεσίβιες 
γοριλοοικογένειες. Επόμενη στάση ο οικισμός των αυτόχθονων πυγμαίων Μπατούα. Οι 
Μπατούα ήταν τροφοσυλλέκτες-κυνηγοί και το δάσος ήταν για αιώνες το σπίτι τους. Κάποιοι 
ανθρωπολόγοι υπολογίζουν ότι φυλές όπως οι Μπατούα ζούσαν στα δάση της Αφρικής εδώ 
και 60.000 χρόνια. Αν και έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό, προσπαθούν να διατηρήσουν τον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής και τα έθιμά τους και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που 
προέκυψαν μετά την απομάκρυνσή τους από το δάσος, όταν αυτό ανακηρύχθηκε εθνικό 
πάρκο. Επιστροφή στο lodge μας και ξεκούραση, καθώς αύριο μας περιμένει μια μεγάλη και 
μοναδική ημέρα. 
  
4η ημέρα: Πάρκο Μπουίντι (Σαφάρι γοριλών) 
Νο οne loved gorillas more... 
Η αφύπνιση στις 6.00, για να 
μεταφερθούμε στο σημείο απ’ 
όπου θα ξεκινήσουμε με στόχο 
την αναζήτηση ορεσίβιων 
γοριλών. Εκεί θα μας δώσουν 
όλες τις οδηγίες για το πώς θα 
σταθούμε και το πώς πρέπει να 
κινηθούμε μπροστά στην 
οικογένεια γοριλών που θα μας 
δεχτεί στις 8.00 ακριβώς. Έμπειροι 
ιχνηλάτες θα μας οδηγήσουν στις 
πλαγιές του ηφαιστείου. Θα 
ξεκινήσουμε από την πλαγιά και 
τα ξέφωτα όπου οι γορίλες 
μαζεύονται το πρωί. Αναμφίβολα 
είναι εμπειρία συναρπαστική να 
στέκεσαι λίγα μόνο μέτρα από 
αυτά τα πλάσματα την ώρα που 
παίζουν, κρατούν τα μωράκια τους στην αγκαλιά τους, μασουλάνε, ξεκουράζονται ή βάζουν 
καμιά φωνή στους μικρότερους που είναι μεγάλα πειραχτήρια. Από τις πιο σημαντικές 
ιεροτελεστίες τους, το grooming -το καθάρισμα δηλαδή της κεφαλής και της γούνας που 
κάνουν ο ένας στον άλλον-, το επιχειρούν με τεράστια αφοσίωση και εκτός από τον ύπνο και 
το φαγητό είναι η επόμενη δραστηριότητα στην οποία αφιερώνουν ώρες. Είναι εκπληκτικό αν 
σκεφθεί κανείς ότι μόλις 650 από τα πλάσματα αυτά υπάρχουν πλέον στον πλανήτη μας. Η 
«επίσκεψή» μας θα κρατήσει μία ώρα, η όλη πεζοπορία, ωστόσο, μπορεί να μας πάρει, 
ανάλογα με τις συνθήκες, από μία μέχρι πέντε ώρες σε μονοπάτια τέτοιας φυσικής ομορφιάς 
που δεν τα χορταίνει το ανθρώπινο μάτι. Σε περίπτωση βροχής πρέπει να έχουμε φροντίσει 
ώστε να είμαστε εξοπλισμένοι με αδιάβροχους σάκους με φερμουάρ για τις κάμερες και τις 



μηχανές και, βέβαια, με τα ανάλογα ρούχα και μποτίνια. Άνθρωποι που αξιώθηκαν να 
φτάσουν μέχρι εδώ, και εννοείται πως στο παλμαρέ τους έχουν καταγράψει πολλές 
ταξιδιωτικές εμπειρίες και κατακτήσεις, μαρτυρούν ότι «αυτή ήταν η απόλυτη στιγμή στη ζωή 
τους». Επίσημα θεωρείται ως «η πιο αυθεντική εμπειρία επαφής με τη φυσική ιστορία» που 
μπορεί να έχει κανείς στον κόσμο. Συγκλονισμένοι θα κατέβουμε σιγά σιγά προς τη δική μας 
πραγματικότητα για να κάνουμε βόλτες στο χωριό και να κλείσουμε την ημέρα με φαγητό και 
παραδοσιακούς χορούς.  
  
5η ημέρα: Πάρκο Μπουίντι - Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ 
Απλωμένο στα πόδια του όρους Ρουενζόρι στον Βορρά και με τη δυτική του πλευρά να 
βρέχεται από τη λίμνη Έντουαρντ, το πάρκο της βασίλισσας Ελισάβετ με τα εκατοντάδες 
εκτάρια κλείνει στην επικράτειά του σαβάνες, θάμνους, ένα τεράστιο δάσος αλλά και τον 
ποταμό Ισάσα, παρέχοντας έναν εξαιρετικό βιότοπο σε πάνω από 619 είδη πουλιών και 95 
είδη θηλαστικών. Απίστευτη βιοποικιλότητα, άπειρες δυνατότητες για σαφάρι και 
δραστηριότητες, εύκολα προσβάσιμο και κυρίως μακριά από τον τουρισμό. 
 
6η ημέρα: Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ 
Στο πάρκο των αναρριχώμενων λεόντων... 
Είναι να απορεί κανείς πώς αυτός ο 
τεράστιος λιονταρίσιος όγκος 
βολεύεται να τεντώνεται ή να ροχαλίζει 
πάνω στο κλαδί. Κι όμως τα 
αναρριχώμενα λιοντάρια, που 
αψηφούν τον νόμο της βαρύτητας, 
δείχνουν να απολαμβάνουν τη 
δροσιά και τη σιγουριά που τους 
προσφέρει η φυσική αυτή κρυψώνα. 
Το σαφάρι στο πάρκο μάς φέρνει σε 
επαφή με όλους τους… κατοίκους 
του, οι οποίοι είναι πολλοί και 
ιδιαιτέρως δραστήριοι: ελέφαντες, 
υδρόβιες αντιλόπες, 
καμηλοπαρδάλεις, ύαινες – ο 
κατάλογος ατελείωτος. Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στο lodge μας για φαγητό και 
ξεκούραση και θα γυρίσουμε δριμύτεροι το απόγευμα για υδάτινες διαδρομές. Η κρουαζιέρα 
στο κανάλι Καζίνγκα, που ενώνει τη λίμνη Έντουαρντ με τη λίμνη Τζορτζ, θα μας συστήσει 
τους... κατοίκους της που τέτοια ώρα απολαμβάνουν τη δροσιά των νερών: νεροβούβαλους, 
κροκόδειλους, απίστευτα είδη πουλιών και ιπποπόταμους, η συγκέντρωση των οποίων 
θεωρείται η μεγαλύτερη της Αφρικής. Λίγο πριν από τη δύση θα επιστρέψουμε στο lodge για 
διανυκτέρευση. 
  
7η ημέρα: Εθνικό Πάρκο βασίλισσας Ελισάβετ - Πάρκο Κιμπάλε 
Εδώ που μένουν οι χιμπαντζήδες 
Επόμενοι πρωταγωνιστές του οδοιπορικού μας στην Ουγκάντα οι αγαπημένοι μας 
χιμπαντζήδες, που σε αυτό το δάσος ζουν προστατευμένοι στον απόλυτο οικολογικό 
παράδεισο. Μετά την άφιξή μας μας περιμένει απογευματινό σαφάρι για να εντοπίσουμε τις 
ασπρόμαυρες μαϊμούδες Κολόμπους και τα μωρά μαϊμουδάκια που, όταν δεν γαντζώνονται 
στην πλάτη της μαμάς, πηδούν από κλαδί σε κλαδί. Παντού μπαμπουίνοι, ελέφαντες, 
καμηλοπαρδάλεις, κροκόδειλοι, ιπποπόταμοι, λεοπαρδάλεις. Δεκατρία διαφορετικά είδη 
πρωτευόντων θηλαστικών και αμέτρητος πληθυσμός άγριων ζώων και πουλιών βρήκαν εδώ 
προστασία και κατάφεραν να ευδαιμονίσουν και να πολλαπλασιαστούν. Αδύνατον να 
αποφασίσεις ποιο σαφάρι είναι καλύτερο, αδύνατον να αφήσεις και τη μηχανή από τα χέρια 
σου σε αυτά τα πάρκα που βγάζουν τον Σεμπαστιάο Σαλγκάντο που όλοι κρύβουμε μέσα 
μας.  
 



  

8η ημέρα: Πάρκο Κιμπάλε 
Οι χιμπαντζήδες μάς δέχονται στο σπιτικό τους…  
Η ιεροτελεστία έχει ως εξής: έγερση στις 6.00, μετά ακολουθεί το πρωινό και στη συνέχεια 
χαράσσουμε πορεία για το Κανιάντσου Παρκ Χεντκουόρτερς. Εκεί μόλις φτάσουμε θα μας 
δοθούν οδηγίες και κατόπιν με τη βοήθεια οδηγών θα μπούμε μέσα στο δάσος. Η πρώτη 
επαφή θα μας αφήσει άφωνους. Όσο πλησιάζεις τόσο θέλεις να τσιμπιέσαι. Όμως δεν 
υπάρχουν χέρια ελεύθερα... Κρατάς σφιχτά τη μηχανή όπως κρατάς και την αναπνοή σου να 
μην τους ενοχλήσεις, να μη νιώσουν άβολα, να μη θυμώσουν. Εκείνοι ανενόχλητοι τρώνε το 
πρωινό τους – ε, βέβαια, τέτοια ώρα που ήρθαμε κι εμείς. Τουλάχιστον προλάβαμε μερικά κλικ 
γιατί κινούνται πάρα πολύ γρήγορα αλλάζοντας θέση. Αν δεν αισθανθούν ασφάλεια, δεν 
κατεβαίνουν από τα κλαδιά, αλλά υπάρχουν και μερικοί άνετοι που έρχονται να δώσουν τα 
διαπιστευτήριά τους πλησιάζοντας αρκετά ώστε να γεμίσουν τη μνήμη της μηχανής μας με 
εκατοντάδες φωτογραφίες. Ο πάγος σιγά σιγά σπάει κι αρχίζουν να ανεβοκατεβαίνουν στα 
κλαδιά σαν βολίδες, να ξεφλουδίζουν τα φρουτάκια τους, να καβγαδίζουν, να ξύνουν τα 
μωρά τους ή απλά να μαλώνουν. Δηλαδή ό,τι συνήθως κάνει μια μέση οικογένεια το πρωί. Ας 
τους αφήσουμε, όμως, να πάνε στις δουλειές τους κι εμείς στις δικές μας. Δηλαδή να βγούμε 
από το δάσος και να κλείσουμε τα σαγόνια μας που έμειναν πολλή ώρα ανοιχτά. Το 
απόγευμα μας περιμένει περπάτημα στη φύση, μέσα στο Natural Park. Το Εθνικό Πάρκο 
Κιμπάλε είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά πάρκα της Αφρικής για σαφάρι χιμπαντζήδων, που 
θα μας εντυπωσιάσουν με το έξυπνο βλέμμα τους και τις ανθρώπινες κινήσεις τους. Με το 
σαφάρι μας στο πάρκο αυτό εκτός από τους χιμπαντζήδες θα δούμε ακόμα πολλές λίμνες και 
άγρια ζώα, όπως λεοπαρδάλεις, βουβάλια, ιπποπόταμους και κροκόδειλους.  
 
9η ημέρα: Πάρκο Κιμπάλε - Καμπάλα 
Η διαδρομή από το lodge προς την 
Καμπάλα, που βρίσκεται στις όχθες της 
λίμνης Βικτόρια, θα μας αφήσει χρόνο και 
ηρεμία για να χαζέψουμε τους 
επαρχιακούς δρόμους και τους 
ανθρώπους. Γυναίκες, άξιες 
ισορροπίστριες, κουβαλούν τα παιδιά στην 
πλάτη και οπωσδήποτε κάποιο καλάθι στο 
κεφάλι, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό, 
υπαίθρια κιόσκια πουλούν 
υπερφορτωμένα τσαμπιά με μπανάνες, 
ποδήλατα κι αυτά φορτωμένα μπανάνες. 
Και παντού χρώματα εκτυφλωτικά. Στα 
ρούχα τους, στα σπίτια στα αντικείμενα που πουλούν στον δρόμο. Σε αυτή την πολύχρωμη 
πόλη, λοιπόν, θα χαρούμε το τελευταίο βράδυ του ταξιδιού μας. 
  
10η ημέρα: Καμπάλα (ξενάγηση) - Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ακολουθεί ξενάγηση στην Καμπάλα. Κατά τη διάρκεια της 
σημερινής περιήγησής μας στην πόλη θα δούμε, μεταξύ άλλων, τους βασιλικούς τάφους 



Κασούμπι, το μουσείο, την αγορά Νακασέρο, το Κολέγιο Μακεφέρε, το κυριότερο πνευματικό 
κέντρο της Κεντρικής Αφρικής κ.ά. Το απόγευμα θα κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο για 
την πτήση μας στην Αθήνα, αποχαιρετώντας αυτή την υπέροχη χώρα που τόσες συγκινήσεις 
μάς χάρισε. 
  
11η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 ** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 
εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα 
περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα  - Αθήνα -  Λάρνακα και τους φόρους 

€2.990 €3.150 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€3.950 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 750 € 
 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. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν 
διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να 

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € 
το άτομο με μεταφορές. 



ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒAAΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
ενδιάμεσο σταθμό  
 Ξενοδοχεία 4*, 5* και Lodge  
 Πλήρης διατροφή στα Πάρκα, Ημιδιατροφή την 
πρώτη και την τελευταία νύχτα 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Τοπικός ξεναγός  
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός   
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 
Αναχωρήσεις από Κύπρο 
 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα 
φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική 
ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση ( ζητήστε μας τι περιλαμβάνει)    
 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  (δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)  
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 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: 760 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  
 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 
ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  
Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 
το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  
Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 
κατάθεση της προκαταβολής.  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Οι καινοτομίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

 
"Η ζωή είναι στιγμές  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  
Σας ευχαριστούμε! 
Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 
Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 
 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί 
Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα 
οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που 
επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους 
ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς 
ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί 
μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές 
φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται 
δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις 
του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε 
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 
• Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 
Συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας 
στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας 
αποσταλούν. 
• Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία 
που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής 
προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 
• Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας 
κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 
και 18). Σας συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το 
τμήμα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών 
που θα επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 
του διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, για 
να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το 
Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε 
κάποιο αεροδρόμιο. 
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με αστυνομική 
ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 
υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   
  



Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα 
ξεχάσουμε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση 
για τα 15 χρόνια του Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel 
στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον 
αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα 
εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για 
εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 
 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  
 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 
Νότια Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  
 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  
 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  
 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 
 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 
 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  
 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   
 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο 
ειδικούς του χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση 
και τις καταδύσεις και ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η 
Εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 
 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 
 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, 
απώλειας αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια 
προκαταβολής και άλλων καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην 
Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι μια ασφάλεια 
επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να 
παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 
 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε 
από τις αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  
 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής 
αγοράς. Οι αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν 
πάντα την επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία 
τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  
 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που 
είναι η περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες 
εκδρομές και υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις 
λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη 
συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 
 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 
 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , 
λόγω της τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας 
δύναμη για τις αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις 
ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να 
έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα 
προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 



 
 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το 
πάθος μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον 
θεμέλιο λίθο τον Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με 
πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες 
που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν 
αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα μέλους.  
 
 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και 
έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus 
Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). 
Εκεί τις Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και 
θεματικές βραδιές με σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία 
μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι 
των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας 
μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. 
Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές 
τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για 
ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι 
και κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge 
bar  αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 
Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια 
διαφορετική όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη 
θάλασσα ). Το Astir  Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 
 
 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 
στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, 
στα φυσικά θαύματα του πλανήτη μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. 
Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα 
καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ευρώπη. 
 
 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα 
καλύτερα στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που 
αναζητάτε και θα είναι δίπλα σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να 
ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  
 
 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις 
ακυρώσεις αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που 
του δίνει η μεγάλη συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά 
τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή 
δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 
 
 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της 
ελληνικής αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, 



αλλά πλέον και στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το 
"μικρόβιο" της ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την 
Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές 
εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, 
στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών. 
 
 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. 
Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο 
νου σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνο από το Internet.  
 
 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς 
ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για 
Αμερικάνους ή βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που 
αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα 
και πεπατημένα. 
 
 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο 
Internet με πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, 
καθώς και άλλων καινοτόμων ιδεών.  
 
 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την 
ασφάλεια ενός μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά το πέρας του ταξιδιού τους. 
 

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