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Παναμάς  
 

Ένα αληθινά φαντασμαγορικό εξερευνητικό οδοιπορικό του Versus στον 

απίθανο ισθμό της Κεντρικής Αμερικής, με τον Παναμά και τα παραδείσια 

νησιά Μπόκας ντελ Τόρο.  

Στο ταξίδι μας αυτό, πέρα από το ότι θα παρατηρήσουμε και θα 

κατανοήσουμε τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο μετακινούνται 

(ανεβοκατεβαίνουν) τα πλοία μέσα στη Διώρυγα του Παναμά, θα 

απολαύσουμε πλούσια, παρθένα φύση, θα γνωρίσουμε τη φυλή των  

Ινδιάνων Εμπερά και θα απολαύσουμε τα κρυστάλλινα νερά της 

Καραϊβικής για την απόλυτη χαλάρωση.  

Πάμε στο μοναδικό αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο, με τα 

προστατευόμενα τροπικά νησιά, θα κάνουμε βαρκάδες μέσα στη 

ζούγκλα, βουτιές σε εξωτικές παραλίες, σε καταρράκτες, σε θερμές λίμνες. 

Θα απολαύσουμε την απίθανη κουζίνα της Καραϊβικής, σε γραφικά 

ψαροχώρια, χωρίς αυτοκίνητα, που παραπέμπουν σε άλλους κόσμους 

και εποχές.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ταξίδι Expedition Versus στον Παναμά. Εξερευνούμε το αρχιπέλαγος Μπόκας Ντελ Τόρο το οποίο 

διαθέτει αρκετές ερημικές, παραμυθένιες παραλίες, αλλά και μικρά, απομονωμένα χωριά, διάσπαρτα 

σε όλα τα νησιά, όπου εξακολουθούν να ζουν πολλές αυτόχθονες φυλές ιθαγενών, όπως οι Ngobe, 

οι Naso και οι Bribri. Ανακαλύπτουμε με κανό τους Ινδιάνους Εμπερά στο Εθνικό πάρκο Τσάγρες και 

χρωματίζουμε το σώμα μας όπως κάνουν οι ίδιοι. Εντυπωσιαζόμαστε από το  υγρό μονοπάτι που 

χώρισε στην μέση μία ήπειρο για να ενώσει τους δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό και 

χανόμαστε στην Παλιά πόλη του Παναμά). Εμπειρίες που θα θυμόμαστε για πάντα, μια και είναι 

εμπειρίες που τις έχουμε ζήσει με το Versus Travel. 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

• Εξαιρετικές πτήσεις με τη Lufthansa, με αυθημερόν άφιξη και βραδινή αναχώρηση από τον 

Παναμά, για να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας.  

• Τρεις (3) νύχτες με πρωινό και εξερεύνηση (2 κρουαζιέρες), στο τροπικό αρχιπέλαγος Μπόκας 

ντελ Τόρο, έναν άγνωστο παράδεισο, που πρώτο το Versus πρότεινε στους Έλληνες ταξιδιώτες. 

Εκεί θα δούμε ερημικές, παραμυθένιες παραλίες, παρθένα δάση και μικρά, απομονωμένα χωριά, 

διάσπαρτα σε όλα τα νησιά, όπου ζουν ακόμα οι ιθαγενείς Νγκομπέ, Νάσο και Μπρίμπρι.   

• Εκδρομή στους οικισμούς των Ινδιάνων Εμπερά, στους οποίους μας μεταφέρουν οι ίδιοι με τα 

παραδοσιακά κανό τους, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Τσάγρες. 

• Ξενάγηση στην απίστευτη Διώρυγα του Παναμά. Επιλέγουμε το παρατηρητήριο Μιραφλόρες, για 

να δούμε πώς ανεβοκατεβαίνουν τα πλοία, σε διάφορα υψόμετρα, μέσα σε ειδικές δεξαμενές που 

γεμίζουν με νερό. 

• Επισκεπτόμαστε την Παλιά Πόλη του Παναμά, με την απίθανη αποικιακή αρχιτεκτονική και την 

ολοζώντανη ατμόσφαιρα. 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Πόλη του Παναμά.  

• Πρωινό καθημερινά και επίσης ένα δείπνο στην Πόλη του Παναμά, ένα γεύμα κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης στην Πόλη του Παναμά, ένα γεύμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στους Ινδιάνους 

Εμπερά. Στα νησάκια Μπόκας Ντελ Τόρο περιλαμβάνει πρωινό, οι επιλογές για δείπνο είναι πολλές 

σε γραφικά εστιατόρια με χρώμα Καραϊβικής δίπλα στη θάλασσα, με σχετικά χαμηλό κόστος.   

• Έμπειρος και πολύ καλά καταρτισμένος Έλληνας αρχηγός από την Αθήνα, που μας συνοδεύει 

και μας εξηγεί τα πάντα σε όλο το ταξίδι, και όχι τοπικός ελληνόφωνος, όπως συμβαίνει συνήθως 

• Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία χώρα ευλογημένη, με πλούσια βλάστηση και θαυμάσια τοπία. Πόλεις αποικιακές, με ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και χρώμα, λαός φιλόξενος. Ένας κόσμος μαγευτικός, που θα σας τραβήξει με την 

εκπληκτική ομορφιά του, τα φλογερά τραγούδια του, τις μουσικές του και τις καυτερές του γεύσεις.  

Βρίσκεται στα βόρεια του Παναμά, στον Ατλαντικό Ωκεανό και είναι ένα ανέπαφος τροπικός 

παράδεισος, που πρώτο το Versus πρότεινε στους έλληνες ταξιδιώτες. Περιλαμβάνει μικρά 

νησάκια, με κατάλευκη άμμο και τιρκουάζ νερά, τα οποία καλύπτονται από πυκνή ζούγκλα με 

πλούσια βλάστηση και άγρια ζωή. Τόσο το νησιωτικό σύμπλεγμα όσο και η κοραλλιογενής 

θάλασσά του, περιλαμβάνονται σε δύο, μεγάλης σημασίας, Εθνικά Πάρκα (Αμιστάδ και 

Μπαστιμέντο).  

Εμείς αφιερώνουμε 2 διανυκτερεύσεις στο αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο, και εξερεύνηση με 2 

κρουαζιέρες, στην απίθανη και προστατευόμενη αυτή περιοχή. Έτσι θα απολαύσουμε ερημικές, 

παραμυθένιες παραλίες, παρθένα δάση και μικρά, απομονωμένα χωριά, διάσπαρτα σε όλα τα 

νησιά, όπου ζουν ακόμα οι ιθαγενείς Νγκομπέ, Νάσο και Μπρίμπρι. Επίσης θα δοκιμάσουμε την 

απίθανη νησιωτική κουζίνα στα γραφικά ταβερνάκια πάνω στις παραλίες.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραλία Boca de Dragon με τους φοίνικες σχεδόν σε 

οριζόντια στάση, να ξεκουράζονται πάνω στη θάλασσα, 

αλλά και στα παραδεισένια νησάκια Ζαπατίνας 

(παπούτσια στα ισπανικά, λόγω του σχήματός τους) 

όπου θα χαράξετε το όνομά σας στην κατάλευκη άμμο – 

κάπως έτσι δεν έχετε φανταστεί την Καραϊβική; 

Το Εθνικό Πάρκο Bastimentos, που φιλοξενεί πολλά είδη 

άγριας ζωής της Καραϊβικής – στις σπηλιές τέσσερα είδη 

θαλάσσιας χελώνας και σε κάποιους ορμίσκους 

δελφίνια, τα οποία ο ντόπιος βαρκάρης θα προσκαλέσει 

(θα δείτε πως) να βγουν από τις υδάτινες κρυψώνες 

τους. 

Την Playa Estrella, μια λεπτή λωρίδα άμμου στη νήσο 

Colon, όπου στα πεντακάθαρα νερά της μπορείτε να 

θαυμάσετε τεράστιους αστερίες, αλλά και τις πανέμορφες 

παραλίες Playa Bluff (νήσος Colon), Playa Large (νήσος 

Bastimentos). 

 



 

 
 

Παναμάς: Ινδιάνοι Εμπερά  

η ζωή είναι αλλιώς στους ποταμούς 

 

Ναι, υπήρχε ζωή στην Αμερική προτού την ανακαλύψουν οι κονκισταδόρες και προτού την αφανίσουν. 

Ένα από τα ελάχιστα δείγματα εκείνης της ζωής, δηλαδή των Ινδιάνων, που σε πείσμα των καιρών 

εξακολουθεί να ζει περίπου όπως τότε, τον 18ο αιώνα, είναι η φυλή Εμπερά ή Τσοκό. Αυτή η φυλή βρέθηκε 

αρχικά από τους Ισπανούς στην περιφέρεια Τσοκό της Κολομβίας και δια της βίας μετακινήθηκε στην 

περιοχή Νταριέν που σήμερα ανήκει στον Παναμά. Η μετοίκηση δεν ήταν εύκολη ιστορία, καθώς 

προκλήθηκαν συγκρούσεις των Εμπερά με τους ως τότε κατοίκους της Νταριέν, τις φυλές Τούλε και 

Κούνα, οι οποίοι τελικά αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε άλλα εδάφη. Οι Εμπερά λοιπόν 

εγκαταστάθηκαν στις όχθες των ποταμών της Νταριέν, μέσα στην πυκνή ζούγκλα. Εκεί ζουν ακόμη.  

Δεν σχημάτισαν χωριά και οικισμούς. Η κάθε οικογένεια, μέχρι τη δεκαετία του 1950, ζούσε στο δικό της 

σπίτι, πάνω σε μία όχθη, μέσα στη ζούγκλα, σε απόσταση χιλιομέτρων από τα διπλανά σπίτια. Και όλα 

τα σπίτια ήταν (και είναι) καλύβες από φοίνικες στηριγμένες, για λόγους ασφαλείας, πάνω σε 

πασσάλους ύψους έως 3 μέτρα από το έδαφος. Οι καλύβες είχαν σχήμα στρογγυλό, ήταν απλόχωρες, 

χωρίς τοίχους, και είχαν μία ξύλινη σκάλα η οποία τα βράδια μαζευόταν πάνω. Όλα αυτά περίπου 

ισχύουν και σήμερα, με τη διαφορά ότι πλέον οι περισσότεροι Εμπερά του Παναμά (υπάρχουν και πολλοί 

ακόμη στο Τσοκό της Κολομβίας) ζουν σε μικρές κοινότητες. Συνολικά 9 οικισμοί βρίσκονται στον 

Παναμά, εκ των οποίων οι 4 είναι πλήρως απομονωμένοι και δεν δέχονται επισκέπτες. Οι καλύβες σήμερα 

μέσα στους οικισμούς είναι λίγο πιο μικρές, διότι έχουν μικρύνει και οι οικογένειες. Κατά τα άλλα όμως η 

δομή και η λειτουργία τους παραμένουν ίδιες. 



 

 
 

Οι Εμπερά παραδοσιακά ζουν από τα ποτάμια. Τρέφονται με ψάρια και φυτά της ζούγκλας. Καθοριστικό 

ρόλο στην κουλτούρα τους παίζουν χειροποίητα κανό. Με αυτά μετακινούνται, σε αυτά παντρεύονται 

και σε αυτά θάβονται για να ταξιδέψουν στη μετά θάνατον ζωή. Όσον αφορά την οργάνωση των 

μικρών κοινωνιών τους, αυτή βασίζεται στην απόλυτη ισότητα. Ποτέ δεν υπήρχε αρχηγός. Υπήρχε μόνο 

ο σαμάνος, ο οποίος γνώριζε τα βότανα και ήταν σε θέση να τα χρησιμοποιήσει για θεραπευτικούς 

σκοπούς αλλά και ως παραισθησιογόνα. Αυτός ο σαμάνος υπάρχει ακόμα – οι γιατροί γενικώς 

αποφεύγονται. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ο αρχηγός ο οποίος εκλέγεται ανά 5ετία και 

εκπροσωπεί τις κοινότητες των Εμπερά στην πολιτεία του Παναμά.  

Άνδρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι και γυμνοί από τη μέση και πάνω. Οι γυναίκες όμως 

υποχρεωτικά (και αυτό ισχύει ακόμη) υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Η κυβέρνηση 

του Παναμά αλλά και οι αρχές των Εμπερά φιλοδοξούν ο επικίνδυνος για την υγεία αυτός θεσμός να 

έχει εκλείψει ως το 2030. Κατά τα άλλα, άνδρες και γυναίκες παραδοσιακά βάφουν τα σώματά τους με 

ανεξίτηλο χρώμα (κάτι σαν τατουάζ) και καλύπτουν τα γεννητικά τους όργανα με πολύχρωμα 

υφάσματα. Οι γυναίκες πλέκουν καλάθια και μαγειρεύουν και οι άνδρες κυνηγούν και ψαρεύουν. Τα 

παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία της κοινότητας και εφόσον το επιθυμούν σπουδάζουν στα πανεπιστήμια 

του Παναμά.  

Γενικώς οι Εμπερά είναι καλοσυνάτοι και φιλόξενοι. Για να πας στα 5 χωριά τους τα οποία είναι 

επισκέψιμα, σε μεταφέρουν εκείνοι με τα κανό τους από την απέναντι όχθη των ποταμών. Στα χωριά τους 

μπορείς να περάσεις μία ολόκληρη μέρα. Σου δείχνουν τα σπίτια τους, τρως μαζί τους, σου εξηγούν τα 

βότανα, σε πηγαίνουν για ψάρεμα και σου δείχνουν τα χειροτεχνήματά τους, κεραμικά, πλεκτά κτλ. τα 

οποία αν θέλεις αγοράζεις. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή μέσα στη ζούγκλα. Χωρίς φως, τρεχούμενο νερό, 

τηλέφωνο ή τηλεόραση και με φωτιές που ανάβονται στο χώμα για το μαγείρεμα. Η ατομική καθαριότητα 

καθώς και η λάτρα του σπιτιού γίνονται στα ποτάμια. Όσο για την καθομιλουμένη γλώσσα, είναι η 

ισπανική και η διάλεκτος τσοκό. Πολλοί από τους Εμπερά είναι χριστιανοί, λόγω των ιεραποστόλων που 

έφεραν τον 18ο αιώνα μαζί τους οι κονκισταδόρες. 

Και κάτι τελευταίο: αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Αρνούνται να κατοικίσουν 

σε τσιμέντο και ανέσεις, αρνούνται να μετοικίσουν στις πόλεις, αρνούνται κάθε μορφή εξουσίας πέρα 

από αυτήν του σαμάνου και του εκλεγμένου κοινοτάρχη. Αρνούνται τα πάρε-δώσε με την κυβέρνηση 

του Παναμά. Αρνούνται γενικώς τις αλλαγές. Όποια αλλαγή επήλθε στην καθημερινότητά τους και στην 

οργάνωση της διαβίωσής τους, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης εξέλιξης και όχι ριζοσπαστικής 

μεταβολής. Με δυο λόγια οι Εμπερά θέλουν να ζουν ήσυχοι. Πάνω απ΄όλα. Αυτό σου το λένε με κάθε 

ευκαιρία. Και το σέβεσαι.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν ανήμερα Δεκαπενταύγουστος του 1914 όταν 

το αμερικανικό πλοίο SS Ancon διέσχισε 

σημαιοστολισμένο τη νεότευκτη Διώρυγα του 

Παναμά. Δεν ξέρουμε αν οι θεατές του γεγονότος 

είχαν πλήρη επίγνωση του τι πραγματικά έβλεπαν, 

και πόσο θα άλλαζαν από εκείνη τη μέρα και έπειτα 

οι παγκόσμιες συγκοινωνίες, το γεγονός πάντως 

ήταν αυτό: ο κόσμος έγινε ξαφνικά μικρότερος. 

Πόσο μικρότερος; Περίπου 8.000 ναυτικά μίλια, όση 

δηλαδή και η απόσταση που τα εμπορικά πλοία δεν 

χρειάζονταν πια να κάνουν προκειμένου από τον 

Ατλαντικό ωκεανό να περάσουν στον Ειρηνικό.  

Η ιδέα της διάνοιξης μιας θαλάσσιας οδού μεταξύ 

των δύο ωκεανών ήταν πολύ παλιά. Ο πορθμός 

του Παναμά, το στενότερο σημείο όπου ενώνονται 

η Βόρεια με τη Νότια Αμερική είχε εξαρχής δελεάσει 

ναυτικούς και μηχανικούς. Σκεφτείτε πως ένα πλοίο 

για να φτάσει στον Ειρηνικό έπρεπε να κάνει τον 

διάπλου της Νότιας Αμερικής, ένα ταξίδι χιλιάδων 

μιλίων σε ανεμοδαρμένες θάλασσες. Πιο εύκολο θα 

ήταν να σκάψουν λοιπόν ένα κανάλι στα περίπου 

150 χλμ. στεριάς του Παναμά, έτσι δεν είναι; 

Κι όμως, η προσπάθεια αποδείχθηκε απίστευτα 

δύσκολη! Η πρώτη σοβαρή απόπειρα διάνοιξης της 

διώρυγας ξεκίνησε το 1881 από την εταιρεία Lesseps, 

γαλλικών συμφερόντων, και τη Διεθνή Εταιρεία της 

Ωκεάνιας Διώρυγας που ίδρυσαν οι Γάλλοι. Για το 

ηράκλειο αυτό έργο επιστρατεύτηκαν χιλιάδες 

εργάτες και μηχανικοί, ανάμεσά τους μάλιστα και 

πάρα πολλοί Έλληνες, με εμπειρία στην διάνοιξη της 

διώρυγας της Κορίνθου! Αυτό που δεν υπολόγισαν 

οι Γάλλοι ήταν το τοπικό κλίμα και οι αρρώστιες 

(ελονοσία, τύφος, φυματίωση) που κυριολεκτικά 

θέρισαν τους εργάτες, χώρια η διαφθορά και οι κλοπές 

που συνιστούσαν καθημερινό φαινόμενο. Επόμενο 

ήταν η απόπειρα να στεφθεί από παταγώδη αποτυχία 

και το σχέδιο να ναυαγήσει.  

Το 1904 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγόρασαν τα γαλλικά 

δικαιώματα στην περιοχή, και έθεσαν σε εφαρμογή το 

νέο σχέδιο ζεύξης των δύο ωκεανών. Ο αρχίατρος 

Ουίλιαμ Κρόφορντ Γκόργκας ανέλαβε να 

καταπολεμήσει τις τοπικές ασθένειες (κάτι που 

κατάφερε!) και λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε η 

κατασκευή: αυτή τη φορά το σχέδιο δεν προέβλεπε τη 

διάνοιξη ενός «απλού» καναλιού (όσο «απλό» θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα έργο τέτοιων 

διαστάσεων) αλλά ένα σύμπλεγμα από φράγματα με 

υψομετρικές διαφορές που θα έλυναν και το πρόβλημα 

της διαφοράς στάθμης μεταξύ Ατλαντικού και 

Ειρηνικού. Κι αυτό ήταν ένα μόνο από τα 

κατασκευαστικά προβλήματα που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί μηχανικοί.  

Τελικά, στις  26 Σεπτεμβρίου 1914 τα φράγματα άνοιξαν 

και ο πρώτος δοκιμαστικός πλήρης διάπλους στέφθηκε 

με επιτυχία! Περίπου ένα χρόνο αργότερα, στις 15/8/15 

ο Έλληνας καπετάνιος Νικήτας Μαυράκης από την 

Κάσο, οδήγησε το SS Ancon από τον Ατλαντικό στον 

Ειρηνικό, σε μια μέρα όπου η παγκόσμια ναυσιπλοΐα 

άλλαξε για πάντα. Αν σκεφτούμε μάλιστα πως το 1995 

περίπου 200.000 πλοία διέσχιζαν κάθε χρόνο τον 

Παναμά και σήμερα ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, τότε 

μάλλον έχουμε ακόμα πολλά να δούμε… 

 

ΔΙΩΡΥΓΑ TOY ΠΑΝΑΜΑ:  

Πώς ο κόσμος έγινε μικρότερος 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1285 13/04/2023 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07:00 09:00 

LH 4394* 13/04/2023 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ 12:00 16:50 

*operated by EW Discover (θυγατρική της Lufthansa) 

LH 4395* 20/04/2023 ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  18:50 13:20 +1 

*operated by EW Discover (θυγατρική της Lufthansa) 

LH 1284 21/04/2023 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:15  

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Το ταξίδι μας αρχίζει από την όμορφη και πολύ ζωντανή Πόλη του Παναμά και φυσικά την εντυπωσιακή 

Διώρυγα του Παναμά. Ακολουθεί το Εθνικό Πάρκο Τσάγρες όπου θα μας ξεναγήσουν οι Ινδιάνοι Εμπερά με 

τα παραδοσιακά κανό τους και πετάμε για το  μαγευτικό Αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο, το οποίο και θα 

απολαύσουμε με 2 κρουαζιέρες.  

Προσοχή! Οι πτήσεις που βλέπετε στα προγράμματα του Versus είναι πραγματικές. Υπάρχει δηλαδή μια αντίστοιχη 

κράτηση στην αεροπορική. Δεν είναι εικονική πραγματικότητα και απλή παράθεση των δρομολογίων της αεροπορικής 

εταιρείας. Στο Versus δεν θα σας περιμένουν απογοητεύσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετοιμαστείτε για ένα σπάνιο ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο! Ερχόμαστε στον Παναμά, στο 

στενότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου, όπου ο αχανής Ειρηνικός Ωκεανός ενώνει τα νερά 

του με τον Ατλαντικό. Διασχίζουμε μέρος της περίφημης Διώρυγας, γνωρίζουμε από κοντά του 

Ινδιάνους Εμπερά, και ταξιδεύουμε στα μαγικά νησάκια Μπόκας ντελ Τόρο, ένα σύμπλεγμα 

νησιών «χαμένο» στον χρόνο! Μια αυθεντική ταξιδιωτική πρόκληση που συνδυάζει τις 

πρασινογάλαζες παραλίες της Καραϊβικής με τις τροπικές ζούγκλες της Κεντρικής Αμερικής, τις 

τοπικές φυλές με τα ανέγγιχτα τοπία ενός ανεξερεύνητου κόσμου, και τη νοσταλγική 

ατμόσφαιρα των χαμένων Παραδείσων με την ανέμελη ρέγκε διάθεση. Ένα ταξίδι-εμπειρία 

ζωής! 

 

 

✓ Παρατηρήστε τον διάπλου των πλοίων από τη Διώρυγα του Παναμά καθώς 

αυτά ανεβοκατεβαίνουν μέσα σε δεξαμενές στα διαφορετικά υψόμετρα του 

ισθμού 

✓ Απολαμβάνουμε την Παλιά Πόλη του Παναμά, με την ιδιόμορφη αρχιτεκτονική 

που συνταιριάζει την αποικιακή με τη σύγχρονη πλευρά της πόλης.  

✓ Αφεθείτε στη μαγεία της Καραϊβικής στα τροπικά νησάκια Μπόκας ντελ  Τόρο με 

τις κατάλευκες παραλίες, τα πυκνά δάση και τους πολύ φιλικούς ιθαγενείς 

✓ Γνωρίστε τους Ινδιάνους Εμπερά, με τα ζωγραφιστά σώματα. Θα σα 

ξεναγήσουν οι ίδιοι με τα παραδοσιακά κανό τους μέσα στον οικισμό τους, στο 

Εθνικό Πάρκο Τσάγρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη 

του Παναμά. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ: ξενάγηση 

Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία μας με την πόλη, για να 

δούμε όλα όσα έχει να μας προσφέρει η πρωτεύουσα 

του Παναμά. Θα δούμε τα ερείπια του Παλιού Παναμά 

(Panama Viejo), στις παρυφές της σύγχρονης πόλης, 

τον πρώτο οικισμό που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα 

στην περιοχή.  

Συνεχίζουμε στο κέντρο της Παλιάς Πόλης (Casco 

Antigua): θα επισκεφτούμε το μοντέρνο τμήμα της 

πόλης με τους ουρανοξύστες που το skyline θυμίζει 

Μανχάταν και το αποικιακό της τμήμα,  όπου θα 

περπατήσουμε ανάμεσα στα σοκάκια με τις γραφικές 

κατοικίες και τα μπαλκόνια ισπανο-αποικιακής 

τεχνοτροπίας και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τη 

Γαλλική Πλατεία και άλλα αξιοθέατα.  

Θα φτάσουμε επίσης σημείο θέασης του Μιραφλόρες, 

ιδανικό για να παρατηρήσουμε την κίνηση των πλοίων 

στη Διώρυγα του Παναμά. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ: επίσκεψη στους ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ 

ΕΜΠΕΡΑ 

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Τσάγρες, 

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον 

Πολιτισμό των Ιθαγενών Εμπερά. Θα δούμε από κοντά 

τις χειροτεχνίες τους, θα μας διδάξουν τις γνώσεις τους 

για τα βότανα και τα φυτά της περιοχής, θα 

απολαύσουμε τη μουσική και τους χορούς τους, που 

θα μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. Αν θέλετε, 

μπορείτε επίσης να χρωματίσετε το σώμα σας, όπως 

κάνουν οι ίδιοι, με φυτικά χρώματα - μια τεχνική γνωστή 

ως Jagua.  

Στην κοινότητα των Εμπερά φτάνουμε με τα 

παραδοσιακά κανό που οδηγούν οι ιθαγενείς 

διασχίζοντας τον ποταμό Τσάγρες. Για τους πιο 

θαρραλέους, προτείνουμε μια διαφορετική εξερεύνηση 

όπου θα περπατήσουμε  μέσα στην ζούγκλα στην 

κοίτη ενός μικρού ποταμού για να καταλήξουμε σε μια 

πανέμορφη λίμνη στην οποία  μπορούμε να 
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βουτήξουμε και παράλληλα να θαυμάσουμε  τους 

καταρράκτες.  

Επιστροφή στην Πόλη του Παναμά και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ – Νησιά ΜΠΟΚΑΣ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ   

Μετάβαση στο αεροδρόμιο της πόλης και επιβίβαση 

στην πτήση για τα μαγικά νησιά Μπόκας ντελ Τόρο 

στην Καραϊβική! 

Το αρχιπέλαγος Μπόκας Ντελ Τόρο αποτελείται από 6 

νησιά καλυμμένα με τροπικά δάση. Από την πρώτη 

στιγμή νοιώθουμε μια γαλήνια ατμόσφαιρα. Όλα μας 

μεταφέρουν πίσω στο χρόνο, αφού πρόκειται για ένα 

μέρος γνήσιο, μη τουριστικοποιημένο, έναν ανέγγιχτο 

παράδεισο. Εδώ δεν θα συναντήσουμε τις πολλές 

ανέσεις που έχουμε συνηθίσει, μα μην ξεχνάμε πως δεν 

έχουμε έρθει γι’ αυτό: έχουμε έρθει για ένα ταξίδι στο 

παρελθόν, βιώνοντας μια αυθεντική νοσταλγική 

ατμόσφαιρα.  

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη νωχελική, άλλων εποχών, 

περατζάδα των ντόπιων στον κεντρικό, με έντονο 

χρώμα Καραϊβικής, δρόμο του Μπόκας Ίσλα, τα μικρά 

τοπικά μπαράκια με ρυθμούς reggae και θαλασσινή 

αύρα, αλλά και τα εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα. 

Εικόνες που όλο και περισσότερο σπανίζουν στα 

ταξίδια μας. 

Το ίδια τα νησιά είναι ένας επίγειος παράδεισος, ένας 

προορισμός μοναδικού φυσικού κάλλους. Ένας 

νησιωτικός τόπος με τεράστιες παραλίες με άσπρη 

άμμο, που βρέχονται από τα καταγάλανα νερά της 

Καραϊβικής, δημιουργώντας τοπία ειδυλλιακά. Τα 

τυρκουάζ νερά του Bocas del Toro και οι δαντελωτές 

ακτές του, φιλοξενούν ένα οικοσύστημα με παρθένους 

κοραλλιογενείς υφάλους και σπάνια θαλάσσια ζωή 

και είναι ιδανικές για εξερεύνηση του βυθού με μάσκα, 

για καταδύσεις ή απλά για κολύμπι στα δροσερά νερά 

της περιοχής.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Μπορείτε να χαρείτε τη βραδινή σας βόλτα στο νησί, 

και να τιμήσετε δεόντως τα μικρά, γραφικά εστιατόρια 

που σερβίρουν γεύσεις Καραϊβικής και κάθε λογής 

ψαρολιχουδιές.. Διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: ΜΠΟΚΑΣ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ: εκδρομή με βάρκα 

Βρισκόμαστε στην Καραϊβική, τον πρώτο λόγο λοιπόν 

έχει εδώ η θάλασσα, οι χρυσές παραλίες και οι 

εντυπωσιακοί κοραλλιογενείς σχηματισμοί. Ξεκινάμε 

λοιπόν για μια εκδρομή με πλοιάριο στις παραλίες των 

Μπόκας ντελ Τόρο. Σχεδόν σε ολόκληρη η διαδρομή 

μας πλέουμε σε προστατευόμενα νερά πίσω από τους 

κοραλλιογενείς υφάλους, έτσι ώστε το ταξίδι μας να 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τα κύματα 

και να μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και όταν πνέουν 

μέτριοι άνεμοι. Ξεκινήσαμε πρωί λοιπόν και ερχόμαστε 

πρώτα κοντά στο νησί Κριστόμπαλ και βλέπουμε τα 

δελφίνια να παίζουν και να κολυμπούν δίπλα μας στο 

Coral Key.  

Περνάμε από μαγκρόβια δάση που φυτρώνουν μέσα 

στη θάλασσα, προστατεύουν το οικοσύστημα και 

προσφέρουν καταφύγιο στους χαριτωμένους 

βραδύποδες που θα δούμε κρεμασμένους στα 

κλαδιά.  Αργότερα με το πλοιάριο πάμε στο νησί  

Μπαστιμέντος, όπου για να φτάσουμε στην παραλία 

Red Frog, μία από τις ωραιότερες των νησιών, πρέπει 

να διασχίσουμε ένα ειδυλλιακό μονοπάτι μέσα στην  

τροπική βλάστηση, το οποίο και θα διασχίσουμε 

πεζοί. Στο νησί αυτό ίσως δούμε και τον σπάνιο (όσο 

και δηλητηριώδη!) κόκκινο βάτραχο! Μετά το μπάνιο 

μας, όποιος επιθυμεί μπορεί να συμπληρώσει την 

υπέροχη βόλτα του με εξωτικά κοκτέιλ από το  

πανέμορφο beach bar που βρίσκεται πάνω στην 

παραλία. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραλείψετε να έχετε μαζί σας το 

μαγιό σας, μια αλλαξιά ρούχα και φυσικά καπέλο και 

αντηλιακό! 

 

6η ημέρα: ΜΠΟΚΑΣ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ: 2η εκδρομή με βάρκα 

Στη σημερινή μας εξόρμηση ξεκινάμε από το εξωτικό 

νησί των Πουλιών  (Isla de los Pájaros), ένα 

μικροσκοπικό, ακατοίκητο νησάκι που, όπως 

φανερώνει το όνομά του, προσφέρει ασφαλές 

καταφύγιο σε εκατοντάδες πουλιά, κυρίως γλάρους. 

Ανάμεσά τους και ο τροπικός κοκκινόραμφος 

γλάρος, που περνάει σχεδόν ολόκληρο το χρόνο 

στον ωκεανό, και έρχεται στο νησί κατά την περίοδο 

της αναπαραγωγής.  

Συνεχίζουμε την εκδρομή μας στο νησί Κολόν όπου θα 

πάμε σε μία πιο γνωστές παραλίες την Boca del 

Drago. Εδώ θα έχουμε χρόνο είτε να απολαύσουμε το 

μπάνιο και τη θάλασσα είτε να περπατησουμε και να 

χαζέψουμε τα παραδοσιακά εστιατόρια και στα στέκια 

με τοπική χειροτεχνία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: ΜΠΟΚΑΣ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ – ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ 

Πρωινό ελεύθερο (check-out στις 11:00) για να 

συλλέξουμε και τις τελευταίες σταγόνες από τον 

παράδεισο… Κατόπιν μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο 

από όπου θα πετάξουμε για την Πόλη του Παναμά. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 

και διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: ΠΑΝΑΜΑ ΣΙΤΙ – Πτήση Επιστροφής 

Πρωινό ελεύθερο (check-out στις 11:00) για τα 

τελευταία μας ψώνια στον Παναμά, πριν 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.  

 

9η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

 



 

 
 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

Νιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2023: 13.04 – 9 ΗΜΕΡΕΣ 

1.499€    1.719€   
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση. 

2.669€   
με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 550 € 

Έως 12 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. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

**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 

“Stopover Athens" 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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 site μας στο Ίντερνετ. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τους 

όρους συμμετοχής, 

παρακαλούμε ζητήστε να σας 

αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

✓ Ξενοδοχείο 4* sup. στην Πόλη του Παναμά. 

✓ Στα νησάκια Μπόκας ντελ Τόρο γραφικό ξενοδοχείο 3* 

βασικών ανέσεων, με πρωινό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η τουριστική 

υποδομή στα νησιά αυτά είναι απλή, χωρίς πολυτέλεια και 

ανέσεις. 

✓ Πρωινό καθημερινά και επίσης ένα δείπνο στην Πόλη του 

Παναμά, ένα γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στην 

Πόλη του Παναμά, ένα  γεύμα κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης στους Ινδιάνους Εμπερά. Στα νησάκια Μπόκας 

Ντελ Τόρο περιλαμβάνει πρωινό, οι επιλογές για δείπνο είναι 

πολλές σε γραφικά εστιατόρια με χρώμα Καραϊβικής δίπλα 

στη θάλασσα, με σχετικά χαμηλό κόστος.   

✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, μεταφορές όπως αναφέρονται 

στο πρόγραμμα. 

✓ Τοπικός ξεναγός. 

✓ Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

✓ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Versus 

Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο 

επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου 

είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) 

εκτός από Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται 

τοπικά: περίπου 30 €. 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων 

και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). 

Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 

κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: 920€. 

➢ Φόροι (αεροδρομίων και μη) που πληρώνονται τοπικά: 

περίπου 30 €. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

1. Στον Παναμά τα Twin bedded δωμάτια είναι ελάχιστα και 

θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας! 

2. Τα 3κλινα είναι κατόπιν διαθεσιμότητας και στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα διπλό και ένα 

επιπρόσθετο κρεβάτι. Αυτό σημαίνει ότι 2 άτομα θα 

μοιραστούν το ίδιο κρεβάτι. 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα €500 κατ’ άτομο.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

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. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@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! 

 

 


