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«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. 

 

 

 

Συναντώντας ορεσίβιους γορίλες… 

Αν ρωτήσετε κάποιον άνθρωπο που έτυχε να 

συναντήσει από κοντά γορίλα, τόσο κοντά που τα 

βλέμματά τους να διασταυρωθούν... μάλλον θα σας 

πει ότι «αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή στη ζωής 

του»! 

Με μόνο 700-800 ορεσίβιους γορίλες να έχουν 

απομείνει στον πλανήτη, καταλαβαίνετε ότι μια τόσο 

στενή επαφή μαζί τους αποτελεί σπάνια στιγμή. Από 

τότε που ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μάς σύστησε στο 

ντοκιμαντέρ «Life on Earth», στο BBC, την πρώτη 

οικογένεια γοριλών, με την οποία εμφανιζόταν να 

αγκαλιάζεται και να παίζει επί ώρες, οι ορεσίβιοι γορίλες 

της Αφρικής έγιναν ο απόλυτος ecotourism 

προορισμός.  

Dreams come true: Τους γορίλες θα συναντήσουμε την 

9η ημέρα του ταξιδιού μας στο Εθνικό Πάρκο Μπουίντι 

στην Ουγκάντα. Οι ειδικοί ιχνηλάτες θα μας οδηγήσουν 

στις οικογένειες των γοριλών που ζουν προστατευμένες 

βαθιά μέσα στο ζεστό και υγρό δάσος στις πλαγιές του 

ηφαιστείου. Η πεζοπορία, ανάλογα με τις συνθήκες, 

μπορεί να κρατήσει ώρες και όσο περπατάμε να 

νιώθουμε μια ανησυχία, μήπως τελικά δεν μπορέσουμε 

να τους εντοπίσουμε...  

Όταν όμως τελικά τα καταφέρουμε να βρεθούμε 

μπροστά τους σε απίστευτα κοντινή απόσταση και ο 

γιγάντιος γορίλας μας κοιτάξει μέσα στα μάτια... αυτή 

θα είναι μια στιγμή που θα την κουβαλάμε μαζί μας για 

πάντα... 

 

 

 



 

Ουγκάντα 

Πρωτεύουσα: Καμπάλα (Εντέμπε) 

Πληθυσμός: 41,49 εκατομμύρια 

Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά και Σουαχίλι 

Τοπική ώρα: +1 σε σχέση με την Ελλάδα 

Νόμισμα: Σελίνι της Ουγκάντας 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +256 

 

 

 

  

 

 3 διανυκτερεύσεις στο Εθνικο ́ Πα ́ρκο της 

βασι ́λισσας Ελισάβετ για να το εξερευνη ́σουμε, 

συμμετοχη ́ σε ειδικό σαφα ́ρι στο νότιο τμη ́μα 

του όπου βρι ́σκονται τα δια ́σημα 

αναρριχω ́μενα λοντα ́ρια. 

 

 Βαρκάδα στις πηγές του Νείλου 

 
 Βραδια ́ με φαγητό και παραδοσιακου ́ς χορούς 

στο Πα ́ρκο Μπουι ́ντι. 

 
 Κρουαζιε ́ρα στο κανα ́λι Καζίνγκα, στο Εθνικο ́ 

Πα ́ρκο της βασι ́λισσας Ελισα ́βετ στην 

Ουγκα ́ντα. 

 
 Ειδική α ́δεια για την επι ́σκεψη στο πα ́ρκο με 

τους γορι ́λες, αξι ́ας 700$. 

 

 Είσοδοι σε όλα τα πα ́ρκα που επισκεπτο ́μαστε 

κατα ́ τη δια ́ρκεια των σαφα ́ρι. 

 
 Σαφάρι Χιμπατζήδων στο πα ́ρκο Κιμπα ́λε (η 

υψηλού κόστους ειδικη ́ ει ́σοδος 

συμπεριλαμβα ́νεται) 

 
 Επίσκεψη στους Πυγμαι ́ους Μπατούα, φυλη ́ 

κυνηγω ́ν-τροφοσυλλεκτω ́ν. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ)  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

QR 208 Αθήνα – Ντόχα 19:35  23:55   

QR1383 Ντόχα-Εντέμπε 03:10  08:30   

QR1386  Εντέμπε-Ντόχα 23:10  05:00   

QR 203 Ντόχα- Αθήνα 07:35  12:20   



 

 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – πτήση για 

Εντέμπε (Ουγκάντα) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την 

ταξιδιωτική μας ομάδα και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την Ουγκάντα.  

 

2η ημέρα: Άφιξη στην Ουγκάντα, πηγές του Νείλου ( 

βαρκάδα στις πηγές του Νείλου ) 

Άφιξη στην Καμπάλα, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη 

Βικτώρια και είναι κτισμένη πάνω σε επτά λόφους, και 

αναχώρηση για την Τζίντζα, που βρίσκεται σε απόσταση 

περίπου 80 χιλιομέτρων από την Καμπάλα, στις όχθες της 

λίμνης Βικτώρια, κοντά στις πηγές του Νείλου, του 

σημείου δηλαδή από το οποίο η υδάτινη μάζα της λίμνης 

ξεκινά το ταξίδι της για τη Μεσόγειο. Φθάνοντας, θα 

επισκεφθούμε τον πρώτο από τους αμέτρητους 

καταρράκτες. Θα απολαύσουμε μια βόλτα με πλοίο στην 

πηγή του Νείλου. Ο Νείλος είναι ένας σημαντικός 

ποταμός με βόρεια ροή στη βορειοανατολική Αφρική, ο 

οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο 

(μήκος 6.853 χλμ.).Η Τζίντζα ιδρύθηκε το 1907 και είναι μια 

πρώην βιομηχανική καθώς και η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Ουγκάντα και επίσης το σπίτι της πηγής του 

ποταμού Νείλου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Εντέμπε – Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε 

Το πρωί αναχωρούμε από την Καμπάλα για το Εθνικό 

Πάρκο του Κιμπάλε, ένα από τα πιο εντυπωσιακά πάρκα 

της Αφρικής για σαφάρι χιμπαντζήδων αλλά και για 

συναντήσεις με διάφορα άγρια ζώα, όπως 

λεοπαρδάλεις, βουβάλια, ιπποπόταμους και 

κροκόδειλους. Η διαδρομή μέχρι τον προορισμό μας 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. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο lodge. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε (σαφάρι χιμπατζήδων) 

Στο Εθνικό Παρκο Κιμπάλε πρωταγωνιστές είναι οι 

αγαπημένοι μας χιμπαντζήδες, που σε αυτό το δάσος 



 

  

 ζουν προστατευμένοι στον απόλυτο οικολογικό 

παράδεισο.  

Η ιεροτελεστία σήμερα έχει ως εξής: έγερση στις 06.00, 

μετά ακολουθεί το πρωινό και στη συνέχεια χαράσσουμε 

πορεία για το Κανιάντσου Παρκ 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 Σαλγκάδο που όλοι κρύβουμε 

μέσα μας. Κρατάμε σφιχτά τη μηχανή μας αλλά 

ταυτόχρονα και την αναπνοή μας να μην ενοχλήσουμε 

τα ζώα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενεργητικά την ώρα αυτή 

της ημέρας και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα 

αλλάζοντας θέση.  Αν δεν αισθανθούν ασφάλεια, δεν 

κατεβαίνουν από τα κλαδιά, υπάρχουν όμως και μερικά 

πιο άνετα που πλησιάζουν αρκετά ώστε να γεμίσουν τη 

μνήμη της μηχανής μας με εκατοντάδες φωτογραφίες. 

Όσο μας συνηθίζουν αρχίζουν να ανεβοκατεβαίνουν 

στα κλαδιά, να ξεφλουδίζουν τα φρουτάκια τους, να 

καβγαδίζουν, να ξύνουν τα μωρά τους ή να μαλώνουν. 

Το απόγευμα μας περιμένει περπάτημα μέσα στην 

καταπράσινη φύση και στον βάλτο Μπιγκόντι. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση.   

 

5η ημέρα: Bigodi Papyrus- Περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο 

της Ελισάβετ 

Το πρωί, θα κάνουμε έναν περίπατο με ξεναγό στους 

βάλτους του Μπιγκόντι, όπου θα δούμε πολλά είδη 

πουλιών. Ο βάλτος φιλοξενεί επίσης τα εξής είδη: Scaly 

Francolin, Marsh Tchagra, Black-bellied Seedcracker, 

Green-backed Twinspot, Bicoloured Mannikin, White-

naped Pigeon, Afep Pigeon, Narina's Trogon, Joyful 

Greenbul, Olive Long- tailed Cuckoo, Black Bee-eater, 

Blue-headed Coucal, Blue-breasted Kingfisher, Scaly-

throated Honeyguide, Roufous Flycatcher Thrush και 

Black-faced Rufous Warbler. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε 

οδικώς στο Εθνικό Πάρκο της βασίλισσας Ελισάβετ. 

Ονομάστηκε έτσι από την Αυτού Μεγαλειότητα τη 

Βασίλισσα της Αγγλίας και είναι το πιο δημοφιλές και 

γραφικό καταφύγιο άγριων ζώων της Ουγκάντα. 

Εκτείνεται από τους γεμάτους κρατήρες πρόποδες της 

οροσειράς Ρουενζόρι στα βόρεια, κατά μήκος των 

ακτών της λίμνης Έντουαρντ μέχρι τον απομακρυσμένο 

ποταμό Ισάσα στα νότια, ενσωματώνοντας μια μεγάλη 



 

 

  

ποικιλία ενδιαιτημάτων που κυμαίνονται από σαβάνα και 

υγροτόπους και πεδινά δάση 

 

6η ημέρα: Πάρκο της Βασίλισσας Ελισσάβετ: Σαφάρι, 

Βόλτα με πλοίο στο κανάλι Kazinga 

Αρχίζουμε νωρίς με σαφάρι. Υπάρχουν πάνω από 100 

είδη θηλαστικών που περιλαμβάνουν λιοντάρια, 

ιπποπόταμους, βουβάλια, λεοπάρδαλη, στικτή ύαινα, 

ελέφαντες και το ασύλληπτο γιγάντιο δασικό γουρούνι 

σε αυτό το πάρκο. Τα πρωτεύοντα θηλαστικά 

περιλαμβάνουν χιμπατζήδες, μαύρους και λευκούς 

πίθηκους Colobus, μπλε, μαύρους κόκκινους Colobus, 

πίθηκους με κόκκινη ουρά και μπαμπουίνους. 

Επιστροφή στο Lodge. Το απόγευμα, θα κάνουμε μια 

βόλτα με πλοίο στο κανάλι Kazinga. Το Εθνικό Πάρκο της 

Βασίλισσας Ελισάβετ μπορεί να υπερηφανεύεται για μια 

από τις υψηλότερες βιοποικιλότητας από οποιοδήποτε 

άλλο πάρκο θηραμάτων, από την ανοιχτή σαβάνα μέχρι 

το τροπικό δάσος, τους πυκνούς βάλτους παπύρου και 

τις λίμνες κρατήρα μέχρι την απεραντοσύνη της λίμνης 

Edward. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

 

7η ημέρα: Πάρκο της Βασίλισσας Ελισσάβετ: τομέας 

Ishasha, Σαφάρι. 

 

Σήμερα το πρωί, θα πάμε για σαφάρι στον τομέα 

Ishasha. Στο Ishasha θα κάνουμε μια περιήγηση για να 

αναζητήσετε τα μοναδικά λιοντάρια που σκαρφαλώνουν 

στα δέντρα. Μόνο εδώ τα λιοντάρια έχουν τη συνήθεια 

να σκαρφαλώνουν στα δέντρα. Συνήθως τα λιοντάρια 

τα βλέπουμε νωχελικά ξαπλωμένα στα κλαδιά των 

τεράστιων συκιών να κοιτάζουν κάτω τα πολυάριθμα 

Uganda Kobs που βόσκουν στις ανοιχτές πεδιάδες 

Ishasha, τα οποία είναι το κύριο θήραμά τους, η θέαση 

τους κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης θα είναι μια 

μεγάλη εμπειρία, καθώς πρόκειται για μάλλον 

ασυνήθιστα λιοντάρια.Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

lodge. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ – Εθνικό 

Πάρκο Μπουίντι (επίσκεψη σε οικισμό των Πυγμαίων 

Μπατούα) 

Πρωινή αναχώρηση για τον Εθνικό Δρυμό Μπουίντι, στα 

νότια της χώρας και αρκετά κοντά στα σύνορα με τη 

Ρουάντα. Καθοδόν θα περάσουμε με τα ειδικά 

διαμορφωμένα  οχήματά μας από τον τομέα Ισάσα 

(Isasha) πριν φτάσουμε τελικά στον προορισμό μας. Αν 

κανείς αναζητήσει ηλεκτρονικά το Bwidi National Park, 

θα δει ότι στα αγγλικά το πάρκο αυτό φέρει το επίθετο 

«impenetrable», δηλαδή απροσπέλαστο, κοινώς τόσο 

πυκνό που δεν μπορείς να εισχωρήσεις. Περιοχή 

καταπράσινη, γι’ αυτό και πήρε το όνομα «μικρή Ελβετία», 

 



 

9,27 

 

 

 

  

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. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο lodge. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 

τον οικισμό 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. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι (σαφάρι γοριλών) 

Η αφύπνιση στις 06.00, 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 

μοναδική 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- και το 

επιχειρούν με τεράστια αφοσίωση.  

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 μποτάκια. 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. 

Επιστροφή στο lodge μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 



 

 

 

10η ημέρα: Λίμνη Μπούρο 

Σήμερα, θα μεταβούμε οδικώς στο Εθνικό Πάρκο της 

λίμνης Mburo. Ακόμη και στην είσοδο του πάρκου θα 

παρακολουθήσουμε ιπποπόταμους και ζέβρες. Κατά την 

είσοδό μας στο πάρκο θα κάνουμε σαφάρι. Το Εθνικό 

Πάρκο της λίμνης Mburo σχηματίζει έναν βιότοπο που 

μοιάζει με μωσαϊκό, με βράχους, ξηρές πλαγιές, ανοιχτές 

και δασωμένες σαβάνες, δάση και βάλτους να 

αυξάνονται. Αυτό το ποικιλομορφία των ενδιαιτημάτων 

έχει την ποικιλομορφία της ορνιθοπανίδας με 313 είδη 

πουλιών που έχουν καταγραφεί στο πάρκο, 

συμπεριλαμβανομένων των φλογοκέφαλων Barbet, 

Long-tailed Zitting Cisticola (Tabora), African Bins Rail, 

Collared Barbet, binding Bush singer μεταξύ άλλων. 

Χαλάρωση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Καμπάλα ( ψαροχώρι Κασένι, βαρκάδα στην 

λίμνη Βικτώρια )  - αναχώρηση 

 

Θα σηκωθούμε νωρίς το πρωί για μια περιήγηση στη 

φύση και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ένα 

πλούσιο πρωινό. Στη συνέχεια, ξεκινάμε το ταξίδι μας 

πίσω στην Καμπάλα, διασχίζοντας τον ισημερινό κατά 

μήκος της διαδρομής.    

Το βράδυ, θα επισκεφθούμε το ψαροχώρι Kasenyi, το 

οποίο κατά καιρούς φιλοξενεί και ορισμένα είδη πουλιών 

κατά μήκος των ακτών της λίμνης. 

Μια βαρκάδα στην λίμνη θα μας φέρει σε επαφή με τον 

υδροβιότοπο της και στα στενά του περάσματα.  

Αργότερα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και 

παίρνουμε την πτήση της επιστροφής σας. 

 

12η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από  

την εκάστοτε αναχώρηση.  

 



  

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 ενός 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, 

προσφέροντάς τους τροφή και προστασία.  

Στη Ρουάντα οι άνθρωποι καλλιεργούν ό,τι 
μπορούν, όπου μπορούν, ακόμη και στους 
πιο απόκρημνους 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 ονομαστεί 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 
Συμβουλίου να είναι γυναίκες. 

 



 

  
Η Αμερικανίδα ζωολόγος Νταϊάν 

Φόσεϊ, ύστερα από προτροπή του 
μεγάλου ανθρωπολόγου Λουίς Λίκι 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 «Γορίλες στην 
ομίχλη», που εκδόθηκε το 1983, και 

παραμένει το μεγαλύτερο μπεστ σέλερ 
παγκοσμίως με θέμα τους γορίλες, 

ενώ επίσης μεταφέρθηκε στη μεγάλη 
οθόνη το 1988, με πρωταγωνίστρια τη 

Σιγκούρνι Γουίβερ.  

Η Φόσεϊ 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.  

Ο Ίντι Αμίν Νταντά, ο οποίος θεωρείται 
ο Αφρικανός Χίτλερ, καθόρισε τις 

τύχες της Ουγκάντα από το 1971 έως 
το 1979. Οκτώ χρόνια στάθηκαν 

αρκετά για να χάσει η χώρα το τρένο 
της προόδου. 

Όταν 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 
μίας από τις γυναίκες του... και δεν 

πλήρωσε για τίποτε. Πέθανε στο 
κρεβάτι του. 

 

 



** 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 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

            ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 14/08, 28/08, 18/09, 23/10, 20/11  

€ 3590 € 3.770 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 4.690 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 630 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από 

τις τιμές των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει 

δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της 

κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ 

 Ξενοδοχει ́α 4* sup. και Lodge 4* sup 

  Πλήρης διατροφη ́.    

  Μετακινη ́σεις, ξεναγη ́σεις, εκδρομε ́ς, ο ́πως 

αναγρα ́φονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγο ́ς. 

 Έμπειρος Ε ́λληνας αρχηγο ́ς    

 Ειδική α ́δεια για την επι ́σκεψη στο πα ́ρκο με τους 

γορι ́λες (αξι ́ας $700) και σε ο ́λα τα πα ́ρκα που 

επισκεπτο ́μαστε. 

 Ασφα ́λεια αστικη ́ς ευθυ ́νης. 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

 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 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: 850€ 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Για την είσοδο στην Ουγκάντα είναι υποχρεωτικό να 

έχει γίνει εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού, και να 

είναι διαθέσιμο το πιστοποιητικό αυτού κατά την 

είσοδο στη χώρα. 

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. 
 



 

Αριθμοί  

λογαριασμών  

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 

660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 

9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 

5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 

793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί 

μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε μικρά ή 

μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έχουμε εδώ και 

χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρουσία 

στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά 

δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η 

ασφάλεια της προκαταβολής που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και των 

εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση της 

προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση 

συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το 

συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 1.000€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη 

δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας 

με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση 

χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η 

χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται 

μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα 

από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές 

κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων 

δόσεων και ελέγχετε με την τράπεζά σας το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν και 

ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση που 

μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

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 τις 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! 

 


