
 

 

 

 

ΚΑΛΑΦΑΤΕ (και οι δυο παγετώνες: ΟΥΨΑΛΑ και 

ΠΕΡΙΤΟ ΜΟΡΕΝΟ) 

 

ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ (με ξενάγηση στο πάρκο Tierra del Fuego και 

Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Μπιγκλ με τους πιγκουίνους)  

 

Το περίφημο πάρκο ΤΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΠΑΪΝΕ στη ΧΙΛΙΑΝΗ 

ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ 

Κλασική Παταγονία Αργεντινής - Γη του Πυρός – Τόρες ντελ Πάινε 
Διήμερη επέκταση σε Ουρουγουάη ή καταρράκτες Ιγκουασού 

  

 

 
 

                   Αναχώρηση: 06/03                                                     13 ημέρες 
 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Η Παταγονία είναι μία αχανής περιοχή με απέραντες πεδιάδες, επιβλητικά βουνά, δάση, λίμνες, 

παγετώνες, κανάλια και φιόρδ, που καταλαμβάνει το κωνικό νότιο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου 

έως τη Γη του Πυρός. Σε αυτό το ταξίδι καλύπτουμε ολόκληρη την Παταγονία (το χιλιανό και το 

αργεντίνικο τμήμα της!). Από την πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, μία πτήση θα 

μας φέρει στην Ουσουάγια, τη νοτιότερη πόλη της Γης, το «τέλος του κόσμου» όπου θα 

επισκεφτούμε το Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο και θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στη 

Διώρυγα Beagle. Το ταξίδι μας συνεχίζεται στο Καλαφάτε, που το όνομά του το έχει πάρει από ένα 

θάμνο με λουλούδια κίτρινου χρώματος. Από εκεί θα προσεγγίσουμε την άκρη του παγετώνα Περίτο 

Μορένο, που θεωρείται «το 8ο θαύμα του κόσμου», τον τεραστίων διαστάσεων παγετώνα Ουψάλα 

καθώς και το εκπληκτικό Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ Πάινε στην Χιλιανή Παταγονία.  

Καταλήγουμε Επιστρέφοντας πλέον στο Μπουένος Άιρες έχουμε ολοκληρώσει ένα μοναδικό ταξίδι 

στο άκρο της Γης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόνο στο VERSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL1576 06/03/2018 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:05 19:35 

KL701 06/03/2018 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 20:55 06:45 

AF229 17/03/2018 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 14:50 08:00 

AF1032 18/03/2018 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 18:25 22:35 

Εθνικό Πάρκο Torres Del Paine  

Το πιο φημισμένο πάρκο της Νότιας 

Αμερικής και ένα από τα ωραιότερα 

πάρκα του κόσμου. Η έκτασή του είναι 

160.000 εκτάρια και από το 1978 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Βουνά, δάση, ποτάμια, λίμνες, 

παγετώνες, καταρράκτες και μια 

πλούσια πανίδα και χλωρίδα 

συνθέτουν το εκπληκτικό αυτό τοπίο. 

Παγετώνας Περίτο Μορένο 

Ο παγετώνας Περίτο Μορένο έχει 

χαρακτηριστεί ως «το 8ο θαύμα του 

κόσμου». Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο 

De los Glaciares, που έχει καταχωριστεί 

στον κατάλογο της Παγκόσμιας 

Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο 

παγετώνας σχηματίζεται σε μια 

χαράδρα των Άνδεων. Έχει μήκος 35 

χλμ., πλάτος 4,5 χλμ. και υψώνεται περί 

τα 60 μ. από την επιφάνεια του νερού. 

Παγετώνας Ουψάλα 

Ο παγετώνας αυτός είναι ο 

μεγαλύτερος της Νότιας Αμερικής. Έχει 

μήκος 60 χλμ., πλάτος 10 χλμ. και ύψος 

60-120 μ. Το θέαμα απλώς… θα σας 

κόψει την ανάσα… 

Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Beagle  

Η Διώρυγα Beagle σχηματίστηκε 

από τη διάβρωση των παγετώνων 

και φέρει το όνομα του πλοίου του 

Κάρολου Δαρβίνου, με το οποίο το 

1835 περιέπλευσε όλο το μήκος του 

πορθμού. 



 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus  
Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει επίσκεψη της νότιας Παταγονίας και συγκεκριμένα: 

 4 διανυκτερεύσεις στο Καλαφάτε 

 1 διανυκτέρευση στην Ουσουάγια 

 Στο Μπουένος Άιρες αφιερώνουμε 2 διανυκτερεύσεις με ξεναγήσεις για να γνωρίσουμε την 

πόλη. 

 To Versus Travel έχει εξασφαλίσει για εσάς δυσεύρετες πτήσεις για τη Νότια Αμερική με την 

εξαιρετική Lufthansa. 

 

Δυνατά σημεία που διαφοροποιούν το Versus Travel και το συγκεκριμένο πρόγραμμα:  

 Καθορισμένο κόστος από την Αθήνα. Το πρόγραμμά μας δεν έχει τίποτα προαιρετικό και 

περιλαμβάνει πλήθος εκδρομών που η κάθε μία τοπικά κοστίζει 70-200 €. 

 Ξενοδοχεία 4* sup & 5*. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι 5*. 

 Επίσκεψη της Αργεντίνικης Παταγονίας χωρίς περικοπές, με τους σημαντικότερους 

παγετώνες στο Καλαφάτε, στο οποίο έχουμε 3 διανυκτερεύσεις [όπου επισκεπτόμαστε σε 

διαφορετικές ημέρες τον παγετώνα Περίτο Μορένο (Perito Moreno Tour), και τον παγετώνα 

Ουψάλα (στο διάσημο All Glaciers Tour), που τοπικά στοιχίζουν 180-200 € και συνήθως 

παραλείπονται από τα προγράμματα]. 

 Εκδράμουμε στο απίθανο Εθνικό Πάρκο Τόρρες Ντελ Πάινε στη Χιλή. 

 Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Beagle από την Ουσουάγια. 

 Επίσκεψη του Εθνικού Πάρκου Tierra del Fuego στην Ουσουάγια. 

 



 

 

Στην Παταγονία συνειδητοποιείς ότι τα ταξιδιωτικά σου βήματα έχουν τελειώσει - έχεις φτάσει 

πια στην άκρη της Γης.  

Ο Νότιος Πόλος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ενώ το σκληρό τοπίο και η βασανιστική 

μοναξιά της παταγονικής γης ενισχύουν κατακόρυφα την αίσθηση του οριακού προορισμού. 

Απεραντοσύνη: Η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψεις το μεγάλο κενό του χάρτη - πρόκειται 

για μια κατά το πλείστον επίπεδη περιοχή 1.000.000 τετρ. χλμ. στο νοτιότερο χερσαίο άκρο της 

αμερικανικής ηπείρου.  

Μοναδικότητα: Η λέξη-κλειδί για ένα από τα τελευταία παρθένα μέρη του πλανήτη, με 

πανέμορφα αυθεντικά τοπία που αποπνέουν ηρεμία και γαλήνη. 

Ειδυλλιακές λίμνες, παγετώνες, στέπες, ορμητικά ποτάμια, νησιά και δαντελωτές ακτογραμμές 

αποτελούν το φυσικό διάκοσμο της Παταγονίας, που μοιάζει με μια λεπτή φλούδα γης η οποία 

τελειώνει στο γεωγραφικό σημείο όπου συναντιέται ο Ειρηνικός με τον Ατλαντικό. 

 

Ένα τοπίο που σε κάνει να συνειδητοποιείς το μεγαλείο της δημιουργίας. 

Ένα ταξίδι ανεπανάληπτο στις άκρες του κόσμου… 



Η Παταγονία είναι μία αχανής περιοχή με απέραντες πεδιάδες, επιβλητικά βουνά, δάση, λίμνες, 

παγετώνες, κανάλια και φιόρδ, που καταλαμβάνει το κωνικό νότιο τμήμα της αμερικανικής 

ηπείρου έως τη Γη του Πυρός. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της άγονης περιοχής ανήκει στην 

Αργεντινή και εκτείνεται από τις Άνδεις μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό, ανάμεσα στον Rio Colorado 

στα βόρεια και τα στενά του Μαγγελάνου στα νότια. Το τμήμα της Παταγονίας που ανήκει στη 

Χιλή βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό και εκτείνεται από την περιοχή των Λιμνών στα βόρεια μέχρι 

τα στενά του Μαγγελάνου στα νότια. Παταγονία σημαίνει «Μεγάλα Πόδια» και ο χαρακτηρισμός 

αυτός δόθηκε από το Μαγγελάνο στους ιθαγενείς κατοίκους της, τους Ινδιάνους Tehuelche, 

λόγω της ογκώδους σωματικής εμφάνισής τους και της συνήθειας που είχαν να τυλίγουν τα 

πόδια τους με δέρματα ζώων που έμοιαζαν με υπερμεγέθεις μπότες, αφήνοντας γιγαντιαία ίχνη. 
Η Παταγονία είναι ένας τόπος αλλιώτικος. Ο ουρανός εκεί φαντάζει ατέλειωτος και η απλωσιά του 

χώρου κάνει την ψυχή και το πνεύμα να ανοίγουν. Το φως τονίζει τα περιγράμματα με τρόπο 

μοναδικό. Το χρώμα ακτινοβολεί. Η Γη του Πυρός, το «Τέλος του Κόσμου», δεν είναι ένα νησί, αλλά 

ένα ολόκληρο αρχιπέλαγος, μια νησιωτική ομάδα, μοιρασμένη ανάμεσα στη Χιλή (2/3) και την 

Αργεντινή (1/3). Το αρχιπέλαγος ανακαλύφθηκε το 1520 από το Μαγγελάνο, ο οποίος του έδωσε 

τη σημερινή ονομασία του από τις νυχτερινές φωτιές που άναβαν οι ιθαγενείς κατά μήκος της 

νότιας ακτής του στενού. Χωρίζεται από την ηπειρωτική Νότια Αμερική με τα Στενά του Μαγγελάνου, 

ένα κανάλι μήκους 595 τετρ. χλμ., το οποίο ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.  

Ένα ταξίδι στη Παταγονία και τη Γη του Πυρός κατέχει περίοπτη θέση στα όνειρα των ταξιδιωτών. 

Είναι ένα ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι αναζήτησης στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής.  

Μια συναρπαστική περιπέτεια που σας καλεί να τη ζήσετε! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  

Άφιξη και ξενάγηση στο Μπουένος Άιρες, που είναι η έκτη σε μέγεθος πόλη 

του κόσμου και μια από τις πιο πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες πόλεις 

της Νοτίου Αμερικής. Οι κάτοικοι του, οι πορτένιος, είναι γλεντζέδες και 

καλοφαγάδες. Το κέντρο της κοσμείται από πολυάριθμα καλοδιατηρημένα 

παλιά κτίρια και σφύζει από ζωή. Στις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες 

γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αι. ένας από τους εκπληκτικότερους 

χορευτικούς ρυθμούς όλων των εποχών, το ταγκό. Άφιξη και ξενάγηση της 

πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα 

Ροσάδα) και τον Καθεδρικό Ναό με το 

μαυσωλείο του στρατηγού Χοσέ ντε 

Σαν Μαρτίν, που ήταν ένας από τους 

ηγέτες του αγώνα της 

Νοτιοαμερικανικής ανεξαρτησίας από 

τους Ισπανούς. Στη συνέχεια θα δούμε 

το Κοινοβούλιο και τη λεωφόρο της 

9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος 

δρόμος του κόσμου, με τον επιβλητικό 

οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο 

Colon. Ακολουθούν η συνοικία Λα 

Μπόκα - εκεί όπου ο Αριστοτέλης 

Ωνάσης ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του - 

και το γραφικό Καμινίτο (δρομάκι) με 

τα φανταχτερά ζωγραφισμένα σπίτια 

και μαγαζιά. Θα δούμε επίσης τις 

αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Ρεκολέτα, στο κοιμητήριο της οποίας είναι θαμμένη η Εβίτα Περόν. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΕ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Καλαφάτε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΠΕΡΙΤΟ 

ΜΟΡΕΝΟ - ΚΑΛΑΦΑΤΕ  

Ταξιδεύοντας στις νότιες ακτές της Λίμνης 

Argentino, προσεγγίζουμε την άκρη του παγετώνα 

Περίτο Μορένο, "το 8ο θαύμα του κόσμου". 

Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο de los Glaciares, που 

έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας 

φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο Παγετώνας 

σχηματίζεται σε μια χαράδρα των Άνδεων. Έχει 

μήκος 35 km, πλάτος 4,5 km και υψώνεται περί τα 

60 m από την επιφάνεια του νερού. Μια τεράστια 

μάζα πάγου με διάφορες αποχρώσεις του λευκού 

και του γαλάζιου. Σίγουρο είναι ότι θα μείνουμε 

άναυδοι από τη φυσική ομορφιά του παγετώνα, 

που θα τον θαυμάσουμε από διάφορα 

παρατηρητήρια. Ότι κι αν έχει ακούσει κανείς για 

τον Περίτο Μορένο, δεν μπορεί ούτε στο ελάχιστο 

να συγκριθεί με αυτό που αντικρίζουν τα μάτια του. Αφουγκραζόμαστε τους τριγμούς του καθώς αργοκινείται. 

Μεγάλα κομμάτια του σπάνε και κατρακυλούν στη λίμνη, προξενώντας μεγάλα κύματα. Η φύση στην πιο 

θορυβώδη της μορφή! Μοιάζει σαν ένας ζωντανός οργανισμός και όχι ένα ποτάμι από νεκρό πάγο. Η θέα 

του μας κάνει να νοιώθουμε τα φτερουγίσματα ενός αρχάριου ταξιδιώτη μπροστά σε νέες εμπειρίες. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΟΥΨΑΛΑ (ALL GLACIERS TOUR) - ΚΑΛΑΦΑΤΕ  

Άλλη μια συγκλονιστική ημέρα η σημερινή, καθώς μας περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε παγετώνες και παγόβουνα καθώς και τον τεραστίων διαστάσεων παγετώνα Ουψάλα. Ο 

παγετώνας αυτός είναι ο μεγαλύτερος της Νότιας Αμερικής. Έχει μήκος 60 χλμ., πλάτος 10 χλμ. και ύψος 60-

120 μ. Επιστροφή στο Καλαφάτε. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΤΟΡΕΣ ΝΤΕΛ ΠΑΪΝΕ - ΚΑΛΑΦΑΤΕ 

Για τη σημερινή μας ημέρα έχουμε οργανώσει μία μοναδική εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Τόρες ντέλ Πάινε, το 

πιο φημισμένο πάρκο της Νότιας Αμερικής και ένα από τα ωραιότερα πάρκα του κόσμου. Η έκτασή του είναι 

160.000 εκτάρια και από το 1978 βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Βουνά, δάση, ποτάμια, λίμνες, 

παγετώνες, καταρράκτες και μια πλούσια πανίδα και χλωρίδα συνθέτουν το εκπληκτικό αυτό τοπίο. 

Εξερεύνηση του δρυμού, περίπατος γύρω από τη λίμνη και τον παγετώνα Grey, ανάμεσα σε τοπία 

απρόσμενης φυσικής ομορφιάς. Στη διάρκεια της ημέρας θα επισκεφθούμε τη σπηλιά Milodon, όπου έχουν 

βρεθεί οστά και κομμάτια δέρματος από ένα προϊστορικό χορτοφάγο θηλαστικό, το Mylodon Darwini 

(Μυλόδοντας), που ζούσε στην περιοχή πριν από 12.000 χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ - ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ουσουάγια, τη νοτιότερη πόλη της Γης, το «τέλος του κόσμου». 

Είναι χτισμένη κατά μήκος της διώρυγας Beagle, που αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Χιλής και Αργεντινής. 

Από το λιμάνι της ξεκινούν τα ταξίδια και οι επιστημονικές αποστολές για την παγωμένη ήπειρο, την 

Ανταρκτική. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΙΕΡΡΑ ΝΤΕΛ ΦΟΥΕΓΚΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ BEAGLE) 

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΆΙΡΕΣ  

Πρωινή αναχώρηση για μια εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο, που θεμελιώθηκε το 1960 και 

έχει έκταση 63.000 εκτάρια. Είναι μια περιοχή με ποτάμια και δάση που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη με την 

πρώτη ματιά. Ενδιαφέρον στην Ουσουάγια είναι η τοπική χλωρίδα, καθώς και η μεγάλη ποικιλία των πουλιών 

και των ψαριών που αφθονούν στις λίμνες και στα ποτάμια του δρυμού. Η απογευματινή μας κρουαζιέρα 

στη Διώρυγα Beagle, που σχηματίστηκε από τη διάβρωση των παγετώνων και φέρει το όνομα του πλοίου 

του Κάρολου Δαρβίνου με το οποίο το 1835 περιέπλευσε όλο το μήκος του πορθμού, θα ολοκληρώσει τις 

εικόνες μας από το υπέροχο αυτό ταξίδι. Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες. Διανυκτέρευση. 

 

9η και 10η  ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΆΙΡΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Ή ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ) 

Δύο ελεύθερες ημέρες στο Μπουένος Άιρες για να το απολαύσετε ‘όπως εσείς επιθυμείτε. Εναλλακτικά, 

προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 

 

Δύο διανυκτερεύσεις στους καταρράκτες Ιγκουασού:  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ιγκουασού, που βρίσκεται στα σύνορα Βραζιλίας-Αργεντινής-

Παραγουάης. Από όλα τα φυσικά θαύματα της Νότιας Αμερικής, οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του ποταμού 

Ιγκουασού είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. Εδώ η φύση κάνει επίδειξη του μεγαλείου και της δύναμής της. 

Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος από τα αμέτρητα ουράνια τόξα, τα γαλάζια σύννεφα και τα χιλιάδες 

παιχνιδίσματα που κάνει το νερό καθώς πέφτει μπροστά στα έκθαμβα μάτια του! Το παραδεισένιο 

περιβάλλον, που το διασχίζουν ορμητικά νερά, πυκνές ζούγκλες, άγρια ζώα, πουλιά με πολύχρωμα φτερά, 

αποτελεί πρόκληση για ατελείωτες φωτογραφικές λήψεις. Αφιερώνουμε δύο ημέρες για να επισκεφθούμε 

τους μοναδικούς αυτούς καταρράκτες του Ιγκουασού. 

 

Προέκταση στην Ουρουγουάη (Κολόνια – Μοντεβιδέο – Πούντα ντελ Έστε):  

Αναχώρηση για την Ουρουγουάη. Η μετάβαση γίνεται με πλοίο, καθώς από τη νότια όχθη του Ρίο ντε λα 

Πλάτα κατευθυνόμαστε στη βόρεια, όπου βρίσκεται η γραφική αποικιακή πόλη Κολόνια ντελ Σακραμέντο της 

νοτιοδυτικής Ουρουγουάης. Η πόλη ιδρύθηκε το 1680 από τους Πορτογάλους και στη συνέχεια διεκδικήθηκε 

από τους Ισπανούς, οι οποίοι είχαν εποικήσει την απέναντι όχθη του ποταμού στο Μπουένος Άιρες. Μια 

μικρή, ήσυχη πόλη - μουσείο χαρακτηριστικής ισπανικής και πορτογαλικής αποικιακής αρχιτεκτονικής. Το 

ιστορικό της κέντρο του 17ου αιώνα έχει ανακηρυχθεί από την Ουνέσκο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Θα γνωρίσουμε την ιστορία της πόλης και θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς για την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, το Μοντεβιδέο. Το 

Μοντεβιδέο έχει ένα Ευρωπαϊκό στυλ λόγω των πολλών μεταναστών που ήρθαν από την Ευρώπη και ιδιαίτερα 

από την Ιταλία και την Ισπανία. Σώζεται ένα κομμάτι της παλιάς πόλης με όμορφα κτίρια που κάποια από 

αυτά είναι ορόσημα για την περιοχή. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η πλατεία Ανεξαρτησίας, στην οποία 

υπάρχουν ωραία εστιατόρια, βραδινά μαγαζιά και εμπορικά καταστήματα. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το 

μαρμάρινο μνημείο του εθνικού ήρωα της ανεξαρτησίας, Jοse Gerνasiο Αrtigas. Εκεί κοντά θα δούμε την 

Puerta de la Cuidadela, μια λίθινη πύλη που αποτελεί μοναδικό υπόλειμμα του αποικιακού φρουρίου που 

κατεδαφίστηκε το 1833, το 26όροφο Palacio Salvo, που θυμίζει φουσκωμένο διαστημόπλοιο έτοιμο για 

απογείωση και που όταν εγκαινιάστηκε το 1927 ήταν το ψηλότερο κτίριο της Νότιας Αμερικής, καθώς και το 



μεγαλόπρεπο Teatro Solis. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία Συντάγματος, όπου θα δούμε 

τον Καθεδρικό Ναό και το παλιό Δημαρχείο. Θα περάσουμε επίσης από τα όμορφα πάρκα της πόλης με τα 

ιδιαίτερα γλυπτά, θα δούμε το στάδιο centenario, όπου έγινε ο τελικός του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου 

ποδοσφαίρου και τις γειτονιές των πλουσίων. Μετά την ξενάγησή μας, θα συνεχίσουμε για την Πούντα ντελ 

Έστε, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της Νοτίου Αμερικής, όπου θα θαυμάσουμε τα πανάκριβα σπίτια 

των πλουσιοτέρων ανθρώπων της γης. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο Μοντεβιδέο. 

 

Εκδρομή σε φάρμα γκαούτσος: 

 Για όσους επιλέξουν να μείνουν στο Μπουένος Άιρες υπάρχει δυνατότητα ημερήσιας εκδρομής σε ράντζο 

γαιοκτημόνων της Αργεντινής συνδυάζεται με μεσημεριανό μπάρμπεκιου και σόου με άλογα των 

κτηνοτρόφων της περιοχής. Ενσάρκωση των μύθων και της ιστορίας της χώρας, οι Αργεντινοί καουμπόηδες, 

οι γκαούτσος, αποτελούν σύμβολα της επανάστασης και των αγώνων για την απελευθέρωση από τους 

Ισπανούς. Λυγερόκορμοι, σβέλτοι, ανεξάρτητοι, σκληροί, με πλατύγυρα καπέλα, μαύρα παντελόνια, μπότες 

και γιλέκα ασχολούνται με την εκτροφή αλόγων, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων στα μεγάλα 

αγροκτήματα της Αργεντινής, τις εστάνσιας.  

 

11η  ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΆΙΡΕΣ 

Ημέρα Ελεύθερη για περιπατιτικές εξερευνήσεις ή επιστροφής στο Μπουένος Άιρες για τους ταξιδιώτες που 

επέλεξαν κάποια από τις 2ήμερες εκδρομές σε καταρράκτες Ιγκουασού ή Μοντεβιδεό. Το βράδυ όσοι 

επιθυμούν μπορούν να δειπνήσουν παρακολουθώντας το περίφημο Tango Show, όπου βιρτουόζοι του 

είδους θα τους μυήσουν στα μυστικά του πιο ερωτικού χορού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

Μεταφορά  στο αεροδρόμιο από όπου θα επιβιβαστούμε σε πτήση για την Αθήνα, μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.  

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

  

 

 

  

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Ξενοδοχεία 4*sup, 5* - τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι 5*.  

 Πρωινό καθημερινά.  

 Γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο με αργεντίνικα κρέατα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο 

Μπουένος Άιρες. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Επίσκεψη στο Τόρες ντελ Πάινε στη Χιλιανή Παταγονία. 

 Εκδρομή στο Παγετώνα Περίτο Μορένο και στο 

Καλαφάτε. 

 Εκδρομή στον Παγετώνα Ουψάλα, το 

μεγαλύτερο της Νότιας Αμερικής. 

 Εκδρομή στη Διώρυγα Beagle. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Ταξιδιωτικός Οδηγός Versus στα Ελληνικά. 

 

 ** 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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 06/03 

€ 2.999 
€ 3.159 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 4.119 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 840 € 

2ημερο στο Μοντεβιδέο: + €490 - 2ημερο στο Ιγκουασού + €959 

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. 

Απαιτείται  1 διανυκτέρευση στην Αθήνα. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω 

την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

 

**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. 



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 Τοπικοί φόροι αεροδρομίων και λιμένων (καταβάλλονται επιτόπου): 

30 USD.  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 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 €. 

 Η εκδρομή στην φάρμα γκαούτσος και η βραδιά τάνγκο. 

 Τοπικοί φόροι αεροδρομίων και λιμένων (καταβάλλονται επιτόπου): 30 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή 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 

κ.λπ.). 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. 

 

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 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. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

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.  
 

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, 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 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 επισκεφτείτε. 

 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. 
 



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!!! 

 
 

 

 

 

 
 


