
  

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 22.12.2021, 22.02.2022                                               18,19  ημέρες 

 

Ανεξερεύνητη  Παταγονία  
χερσόνησος Βαλντές – Μπαριλότσε  

λίμνες Άνδεων – Ruta 40 – Γη του Πυρός  

Ένα ταξίδι-εμπειρία ζωής με ατελείωτες εικόνες και συγκλονιστικά τοπία 

Κρουαζιέρα στη διώρυγα Beagle, διαμονή στο Πουέρτο Μαδρίν, βαρκάδα στις λίμνες των 

Άνδεων, επίσκεψη στη χερσόνησο Βαλντές με τους πιγκουίνους του Μαγγελάνου, 

αναζητάμε κόνδορες και μαγευόμαστε από τα βουνά που καπνίζουν στο όρος Φιτζρόι 

 

στο ανεξερεύνητο Ελ Τσατέν 

Μόνο στο Versus Travel έξυπνη πτήση από το Καλαφάτε στην Ουσουάια 

Σπάνιες πτήσεις για τα Χριστούγεννα με τις εξαιρετικές KLM & Air France 

Christmas spirit in a pure natural wonderland! 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η πλήρης Παταγονία  

του Versus 

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. 

✓  

Η εμπειρία της Παταγονίας 

Παγόβουνα, πιγκουίνοι, φώκιες και συμπαρομαρτούντα. Γη του Πυρός. Παταγονία. Ένας θρύλος, ένας 

πόθος και η αίσθηση του ταξιδεύειν. Η αίσθηση της ασυνέχειας της μιας στιγμής σε σχέση με την 

προηγούμενη και την επόμενή της. Μετέωροι ανάμεσα στο λίγο πριν και στο αμέσως μετά. Η ρήξη με την 

ψυχοφθόρα αθηναϊκή καθημερινότητα. Αξίζει!! 

Είναι δύσκολο να καταλάβεις πότε βρίσκεσαι σε νησί, πότε σε κανάλι, πότε σε λίμνη και πότε σε 

ηπειρωτικό έδαφος.  

 



 

 
 

4. Δύο διανυκτέρεύσεις στο ανεξερεύνητο εθνικό πάρκο Ελ Τσαλτέν για να κάνουμε μια αληθινή 

πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων, τη διασημότερη πεζοπορία που προσφέρει 

το Ελ Τσάλτέν και μία από τις πιο συναρπαστικές της Παταγονίας. Θα κάνουμε πεζοπορία 

στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων για να ανακαλύψουμε τους καταρράκτες Τσορίγιο, ένα 

θαύμα της φύσης και να ανακαλύψουμε  μοναδικά τοπία, όπως τα βουνά που καπνίζουν 

στο όρος Φιτζρόι αναζητώντας περάσματα από κόνδορες. Είναι, σύμφωνα με τους πιο 

ψαγμένους οδηγούς εξερεύνησης της υφηλίου, η Νο1 περιπατητική διαδρομή που έχει να 

προσφέρει η  Παταγονία της Αργεντινής. Θα εντυπωσιαστούμε από τα ηφαιστειακά βράχια, 

θα δροσιστούμε από τον καθαρό αέρα ενώ το εκτυφλωτικό χρώμα των λιμνών είναι μία 

εμπειρία που πρέπει να ζήσουμε! Το θέαμα της λιμνοθάλασσας και του απόκρημνου Φιτζρόι 

είναι πλέον όλο δικό μας! Η εμπειρία για αναζήτηση κόνδορων να πετούν επίσης δική μας… 

5. Επίσκεψη και το σημαντικότερο διαμονή με τρεις διανυκτερεύσεις στο Πουέρτο Μαδρίν για να 

επισκεφθούμε με μοναδική άνεση χρόνου τη χερσόνησο Βαλντές, με την τεράστια 

βιοποικιλότητα, που δικαίως την κατατάσσει στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO! 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Πρόκειται για μια εξονυχιστική επίσκεψη στην Παταγονία. Αφιερώνουμε όλες τις ημέρες 

στην «ακριβή» Παταγονία και όχι σε πρωτεύουσες της Νότιας Αμερικής για μείωση 

κόστους. Έτσι, λοιπόν, για να απολαύσετε τα θαύματα της φύσης αφιερώνουμε: 

▪ 3 διανυκτερεύσεις στο Πουέρτο Μαδρίν 

▪ 2 διανυκτερεύσεις στο Μπαριλότσε 

▪ 3 διανυκτερεύσεις στο Καλαφάτε 

▪ 2 διανυκτερεύσεις στο Ελ Τσαλτέν 

▪ 1 διανυκτέρευση στην Ουσουάια 

▪ Στο Μπουένος Άιρες αφιερώνουμε 4 διανυκτερεύσεις (3+1) με ξεναγήσεις για να 

γνωρίσουμε την πόλη. 

 

✓ Σπάνιες πτήσεις για τα Χριστούγεννα με KLM & Air France. 

✓ Μόνο στο Versus Travel έξυπνη πτήση από το Καλαφάτε στην Ουσουάια, για να 

αποφύγουμε μεγάλες οδικές διαδρομές.  

 

18+1 δυνατά σημεία που διαφοροποιούν το Versus Travel  

και το συγκεκριμένο πρόγραμμα: 

 

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

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

2. Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός του Μπουένος Άιρες όπου η διαμονή είναι με πρωινό). Στην 

πρωτεύουσα της Αργεντινής απολαμβάνουμε γεύμα mε γνήσιο αργεντίνικο μπάρμπεκιου 

και δείπνο με tango show. 

3. Ξενοδοχεία 4* sup & 5*. 



 

 
 

6. Απολαμβάνουμε σπάνια βαρκάδα στο Πούερτο Μαδρίν πλάι σε θαλάσσιους ελέφαντες, 

ακόμα μία σπάνια εμπειρία που θα σας προσφέρει μόνο το Versus. 

7. Γνωρίζουμε την πλούσια άγρια ζωή της Παταγονίας στην Πούντα Τόμπο και μαθαίνουμε τα 

πάντα γι’ αυτήν «από πρώτο χέρι»! Πώς; Περπατώντας στα μονοπάτια των πιγκουίνων μαζί 

με τους πιγκουίνους! Θα βρεθούμε σε μια αχανή έκταση όπου οι πιγκουίνοι και πολλοί ακόμα 

«εκπρόσωποι» της άγριας ζωής της Παταγονίας, ζουν ανενόχλητοι, και θα μπορέσουμε να 

τους πλησιάσουμε πολύ κοντά!  

8. 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), όπως τον 

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

συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα. 

9. Απίστευτη εμπειρία με 4x4 στο Καλαφάτε, στο λεγόμενο «Μπαλκόνι των Άνδεων» 

απολαμβάνοντας παράλληλα συγκλονιστική πανοραμική θέα στις χιονισμένες 

βουνοκορφές των Άνδεων. 

10. Διανυκτερεύουμε στην Ουσουάια, τη νοτιότερη πόλη του κόσμου και επισκεπτόμαστε το 

εξωπραγματικό Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός. 

11. Πλέουμε στο αρχιπέλαγος της Γης του Πυρός, επισκεπτόμαστε τα νησιά της, 

παρακολουθούμε τους θαλάσσιους λέοντες και τους κορμοράνους και εξερευνούμε το 

ναυάγιο του Τιτανικού του Νότου που συνέβη το 1930. 

12. Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Beagle από την Ουσουάια. 

13. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός. Ζούμε τη Γη του Πυρός σε όλο το μεγαλείο 

της, και ανακαλύπτουμε τα ευρήματα των προϊστορικών κατοίκων της και τα αγροτόσπιτα 

των πρώτων αποίκων. 

14. Διαμονή στην Κεντρική Παταγονία στο Μπαριλότσε, την «Ελβετία» της Νότιας Αμερικής από 

όπου εξερευνούμε τις εντυπωσιακές λίμνες. 

15. Βαρκάδα στις λίμνες των Άνδεων από το Μπαριλότσε, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά 

τοπία της Νότιας Αμερικής. Η εμπειρία της διάσχισης των λιμνών είναι από τις κορυφαίες 

εμπειρίες του ταξιδιού μας.  

16. Διασχίζουμε ένα κομμάτι του φημισμένου αυτοκινητόδρομου Ruta 40, από το Καλαφάτε 

καθοδόν προς το Ελ Τσαλτέν. Η Ruta 40 είναι μία από τις πιο φημισμένες διαδρομές στον 

κόσμο, μια αληθινή περιπέτεια on the road! 

17. Κρουαζιέρα στο Δέλτα του Τίγκρε, από το Μπουένος Άιρες. 

18. Ξεχωριστή βραδιά με tango show για να δούμε από κοντά και να απολαύσουμε τον εθνικό 

χορό της Αργεντινής! 

 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 

19. Σπάνια οδική διαδρομή από το Πουέρτο Μαδρίν στο Μπαριλότσε με ειδικό πούλμαν με 

σούπερ άνετα καθίσματα που μετατρέποντα σε κρεβάτι, ειδικά σχεδιασμένα για παρόμοιες 

διαδρομές ώστε να μπορείτε και να να ξεκουράζεστε όποτε θέλετε! Πρόκειται για μία 

εξαιρετικά ακριβή διαδρομή, αξίας περίπου €300, (ακριβότερη και από αεροπορικό εισιτήριο) 

που ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα διότι θέλουμε να ζήσουμε την εμπειρία της 

διάσχισης της Παταγονίας και να δούμε όλα αυτά τα συγκλονιστικά τοπία της Παταγονίας! 

 

 

 

  

 

  



 

 
 

Γιατί Παταγονία με το Versus Travel 
 

Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το ταξίδι είναι ιδιαίτερο και απαιτητικό, προϋποθέτει άρτια οργάνωση, βαθιά 

γνώση και μεγάλη εμπειρία, είναι ένα ταξίδι που το κάνεις μία φορά στη ζωή σου και θέλεις να 

απολαύσεις την κάθε στιγμή του χωρίς περιττές διαδρομές και άσκοπη σπατάλη ενέργειας. Όλα αυτά 

λοιπόν μόνο το Versus Travel μπορεί να τα εγγυηθεί, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και τη σε βάθος 

γνώση της Λατινικής Αμερικής, της Παταγονίας και της Γης του Πυρός.  

Εδώ όμως το Versus Travel αποφασίζει να ανεβάσει τον πήχη πολύ παραπάνω... Οργανώνει μία 

μοναδική και πολύ πρωτοποριακή για τα ευρωπαϊκα δεδομένα εξερεύνηση στα πραγματικά απάτητα 

μονοπάτια της Παταγονίας. Δηλαδή δεν διασχίζουμε απλώς την Παταγονία για να δούμε βιαστικά 

τους παγετώνες μέχρι να φτάσουμε στη Γη του Πυρός. Αντίθετα, διανυκτερεύουμε σε πόλεις-

σταθμούς όπως στο Ελ Τσάλτέν για αληθινή πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων 

απολαμβάνοντας απίθανα τοπία που διασχίζουν κόνδορες. Επίσης διανυκτερεύουμε στο Καλαφάτε 

για να μαγευτούμε από τον παγετώνα Περίτο Μορένο και στο Πουέρτο Μαδρίν για να γνωρίσουμε 

την απίστευτη άγρια ζωή στη χερσόνησο Βαλντές. 

Όταν λέμε λοιπόν ότι ακολουθούμε τα βήματα των πρωτοπόρων εξερευνητών, όπως ο Μαγγελάνος, 

ο Φιτζρόι και ο Δαρβίνος το εννοούμε! Αυτό είναι ένα ταξίδι αληθινής και ενδελεχούς εξερεύνησης σε 

γνωστές και άγνωστες περιοχές της εσχατιάς του πλανήτη. Επιπλέον, θα ζήσουμε για αρχή και 

φινάλε, και το μεγαλείο μιας από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, του Μπουένος Άιρες. 

 



 

 
 

  

 

  

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

 

Πως βλέπουμε το ταξίδι στην Παταγονία 

  

Αυτό το ταξίδι είναι μια εμπειρία ζωής. Είναι αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους 

ταξιδιώτες αναζητούν δυνατές συγκινήσεις, επιθυμούν να εξερευνήσουν 

απάτητα μέχρι στιγμής μέρη της Γης, κυνηγούν το μοναδικό και δεν 

συμβιβάζονται με τίποτε λιγότερο. 

 Σε αυτό το ταξίδι ακολουθούμε τα βήματα του πορτογάλου εξερευνητή 

Φερδινάνδου Μαγγελάνου, του βρετανού αριστοκράτη και πρώτου 

μετεωρολόγου  Ρόμπερτ Φιτζρόι και… ναι, του Καρόλου Δαρβίνου, στα νεανικά 

του χρόνια. Φτάνουμε μέχρι το νοτιότερο άκρο του κόσμου πριν την Ανταρκτική 

εκεί όπου κείται το ναυάγιο του Τιτανικού του Νότου! Αυτό το ταξίδι είναι ένα 

εκπληκτικό πανόραμα των θαυμάτων της φύσης και των ανακαλύψεων του 

ανθρώπου. Η φύση βάζει τα τοπία – τις τιρκουάζ λιμνοθάλασσες με τους 

εκθαμβωτικούς παγετώνες, τα μαγγελανικά δάση με την ανεπανάληπτη χλωρίδα 

και πανίδα, τους ηφαιστειακούς καταρράκτες, τα ξυραφωτά βράχια που 

σχηματίζουν πύργους…  

Και ο άνθρωπος βάζει την επιστήμη, την αρχιτεκτονική, την τέχνη, την πρόοδο. Ο 

Μαγγελάνος ανακάλυψε τη Χιλή, την Παταγονία, τη Γη του Πυρός, πέρασε από 

τα νερά της Ανταρκτικής, αυτός έκανε την αρχή. Πάνω στις δικές του 

ανακαλύψεις δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός και μια καινούργια Γη. 

Ο Φιτζρόι, εξερευνώντας το παγωμένο κλίμα της Παταγονίας με τις εντυπωσιακές 

εναλλαγές όρισε αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα ως «ημερήσια πρόβλεψη 

καιρού».  

Ο Δαρβίνος, παρακολουθώντας τα ενδημικά είδη μέσα στα δάση της 

Παταγονίας και της Γης του Πυρός άρχισε να συλλαμβάνει την περίφημη θεωρία 

του περί της εξέλιξης των ειδών… Εμείς λοιπόν σε αυτό το ταξίδι ακολουθούμε τα 

βήματα αυτών των πρωτοπόρων. Για να οδηγηθούμε στις δικές μας προσωπικές 

ανακαλύψεις. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ένα τεράστιο τμήμα της Παταγονίας: από την 

πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, μία πτήση θα μας φέρει στο Πουέρτο Μαδρίν 

από όπου θα έχουμε μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη χερσόνησο Βαλντές με την απίστευτη 

ποικιλία άγριας ζωής, όπως και το καταφύγιο άγριας ζωής στην Πούντα Τόμπο! Συνεχίζουμε για το 

πανέμορφο Μπαριλότσε, τη «βασίλισσα των Ανδικών Λιμνών», ένα κοσμοπολίτικο ορεινό θέρετρο, 

όπου απολαμβάνουμε το θέαμα των λιμνών και από εκεί πετάμε για το Καλαφάτε, από όπου θα 

προσεγγίσουμε την άκρη του παγετώνα Περίτο Μορένο, που θεωρείται «το 8ο θαύμα του κόσμου», 

καθώς και των τεραστίων διαστάσεων παγετώνα Ουψάλα. Ερχόμαστε φυσικά στο ανεξερεύνητο 

εθνικό πάρκο του Ελ Τσαλτέν στην καρδιά των Άνδεων με την εντυπωσιακή θέα στην παγκοσμίου 

φήμης κορυφή Φιτζρόι και καταλήγουμε στην Ουσουάια, τη νοτιότερη πόλη της Γης, το λεγόμενο 

και «τέλος του κόσμου» όπου θα επισκεφτούμε το Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός και θα 

απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στη Διώρυγα Beagle. Επιστρέφοντας πλέον στο Μπουένος 

Άιρες έχουμε ολοκληρώσει ένα μοναδικό ταξίδι στο άκρο της Γης. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AF 1533 22/12/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 14:35  17:10 

AF 228 22/12/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 23:40  09:30+1 

KL 702 07/01/2022 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  12:35  05:40+1 

KL 1575 08/01/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 12:25  16:35 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1576 22/02/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20  20:00 

KL 701 22/02/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 21:20  06:55+1 

AF 229 10/03/2022 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΑΡΙΣΙ 14:30  07:40+1 

AF 1532 11/03/2022 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 09:25  13:40 



 

 
 

Μόνο στο VERSUS 

 

 

 

  

Μπαριλότσε 

Το Σαν Κάρλος ντε Μπαριλότσε βρίσκεται 

στην Κεντρική Παταγονία στους πρόποδες 

των Άνδεων, δίπλα σε μια πανέμορφη λίμνη 

και περιβάλλεται από μεγαλοπρεπή βουνά. 

Η μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου 

πραγματικά θα σας μαγέψει! 

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. 

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… 

 

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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόλυτη οδική εμπειρία στην Αργεντινή ταυτίζεται με την 

Παταγονία και τον πιο διάσημο αυτοκινητόδρομο της 

Νότιας Αμερικής:  η Ruta 40 διασχίζει τη χώρα των 

γκαούτσος απ’ άκρη σ’ άκρη, από την Πούντα Λογιόλα 

στην επαρχία της Σάντα Κρουζ, μέχρι την Λα Κιάκα στο 

ορεινό Χουχούι και τα σύνορα με τη Βολιβία. Αυτό το 

όνειρο των απανταχού οδηγών απλώνεται σε πάνω από 

πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα κι αν αυτό δεν μπορείτε να το 

κάνετε εικόνα, σκεφθείτε πως είναι η απόσταση από την 

Αθήνα μέχρι το Εκατερίνμπουργκ της Ρωσίας, πολύ πέρα 

από τα Ουράλια Όρη. Ένα κομμάτι μάλιστα της Ruta 40 

περνά από τόσο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες 

περιοχές, που δεν έχει ασφαλτοστρωθεί ακόμα! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Βουτιά» στην άγρια ζωή της 

Παταγονίας κατευθείαν στην πηγή της: 

η χερσόνησος Βαλντές είναι από τα πιο 

σημαντικά καταφύγια άγριας ζωής 

στον κόσμο, ιδίως της θαλάσσιας 

ζωής, με μεγάλους πληθυσμούς από 

θαλάσσιους ελέφαντες, φώκιες και 

πιγκουίνους να βρίσκουν εδώ ασφαλές 

περιβάλλον. Στην Βαλντές βρίσκεται 

ακόμα ένα από τα κυριότερα σημεία 

αναπαραγωγής της απειλούμενης 

φάλαινας του νότιου Ατλαντικού. 

Ενωμένη με την ηπειρωτική Παταγονία 

μόνο με μια στενή λωρίδα γης, η 

Βαλντές αποτελεί μια αχανή έκταση 

όπου εκτός από τους πιγκουίνους του 

Μαγγελάνου διαβιούν αλπάκας (της 

οικογένειας των λάμα) και γουανάκος, 

ενώ στην περιοχή θα δούμε και δύο 

μεγάλες αλμυρές λίμνες, τις Salina 

Grande και Salina China, που δίνουν 

ιδιαίτερο χρώμα στο τοπίο… 

Χερσόνησος  

Βαλντές 

η άγρια ζωή της 

Παταγονίας μπροστά 

σας 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

(Fernando de Magallanes, 1480-1521) 
 

Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Φερδινάνδος Μαγγελάνος έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος Ευρωπαίος που 

«παρέκαμψε» τη Νότια Αμερική και διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό.  

Αφού ταξίδεψε για πολλά χρόνια στη Μεσόγειο και στον Ινδικό Ωκεανό, κατηγορήθηκε -αβάσιμα, όπως 

αποδείχτηκε αργότερα- ότι ιδιοποιήθηκε ένα μέρος από τα λάφυρα που άρπαξαν οι Πορτογάλοι από το 

σουλτάνο του Μαρόκου και έτσι αναγκάστηκε να ιδιωτεύσει. Τότε του δόθηκε η ευκαιρία να επιδοθεί στη μελέτη 

της ναυτικής επιστήμης και της κοσμογραφίας. Καρπός των μελετών του υπήρξε η πεποίθηση ότι στα νησιά 

Μολούκες, απ’ όπου προερχόταν το μεγαλύτερο μέρος των μπαχαρικών που προορίζονταν για το ευρωπαϊκό 

εμπόριο, θα μπορούσε κανείς να φτάσει πιο γρήγορα διαπλέοντας τον Ατλαντικό προς τα νοτιοδυτικά, 

παρακάμπτοντας το νότιο άκρο (που δεν είχε ακόμα εξερευνηθεί) της αμερικανικής ηπείρου και διασχίζοντας τη 

θάλασσα που χωρίζει την Ασία από την Αμερική, η οποία είχε ανακαλυφθεί πριν από λίγες δεκαετίες. Το σχέδιο 

του εγχειρήματος δεν έγινε δεκτό από το βασιλιά της Πορτογαλίας, στον οποίο είχε απευθυνθεί αρχικά ο 

Μαγγελάνος, αλλά από τον Κάρολο Ε’ της Ισπανίας, που επιθυμούσε να εξακριβώσει αν πράγματι οι Μολούκες 

βρίσκονταν στο χώρο της ισπανικής επιρροής, δηλαδή στα ανατολικά της γραμμής που είχε χαράξει ο πάπας 

Αλέξανδρος ΣΤ’ και είχε αναγνωρίσει η Συνθήκη της Τορντεσίγιας για τον καθορισμό των σφαιρών δράσης της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας. 

Στις 20/9/1519 η αποστολή απέπλευσε από το ισπανικό λιμάνι της Σανλούκαρ ντε Μπαραμέδα. Ο Μαγγελάνος 

πλησίασε στα Κανάρια, πέρασε στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και έφτασε στις ακτές της Βραζιλίας και 

της Αργεντινής, τις οποίες παρέπλευσε έως το Ρίο ντε λα Πλάτα (10/1/1520). Μετά τον πολύ βαρύ χειμώνα που 

πέρασε στις ακτές της σημερινής Νοτιοανατολικής Αργεντινής, ο Μαγγελάνος ανοίχτηκε πάλι στο πέλαγος 

αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες, στις οποίες προστέθηκε και η απειθαρχία των πληρωμάτων. 

Συνέχισε το ταξίδι του μέσω του πορθμού που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και ο οποίος αργότερα πήρε το όνομά 

του. Στις 28/11/1520, αφού είχε ταξιδέψει παραπάνω από ένα χρόνο, ο Μαγγελάνος περνούσε τον πορθμό και 

έμπαινε στο μεγάλο ωκεανό, τον οποίο ονόμασε Ειρηνικό, επειδή -σύμφωνα με τη διήγηση- τον βρήκε εξαιρετικά 

ήσυχο στη διάρκεια του διάπλου του (του πρώτου που πραγματοποιούσε Ευρωπαίος). 

Το ταξίδι όμως, που ευνοήθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και από τους νοτιοανατολικούς ανέμους, δοκιμάστηκε 

από ασθένειες και από αρκετούς θανάτους. 

Στις 6/3/1521 ο Μαγγελάνος έφτασε στη Νήσο Γκουάμ του Αρχιπελάγους των Μαριάνων. Ύστερα από μια 

σύντομη παραμονή εκεί, ο Μαγγελάνος κατηύθυνε τα πλοία του προς τις Φιλιππίνες, αρχίζοντας την κατάκτησή 

τους για λογαριασμό του βασιλιά της Ισπανίας. Αλλά στις 27/4/1521 τον σκότωσαν ιθαγενείς στο μικρό Νησί 

Μάταμ. Μετά το θάνατό του τη διοίκηση της αποστολής ανέλαβε ο Ισπανός πλοηγός του Χουάν Σεμπαστιάν 

Ελκάνο. Τα δύο πλοία που απέμειναν έφτασαν στις Μολούκες στις 8/11/1521. Το Βικτόρια, το μοναδικό πλοίο 

της αποστολής που απέμεινε, αναχώρησε από τις Μολούκες στις 21/12/1521, διέσχισε τη Θάλασσα της Μπάντα, 

προσέγγισε το Τιμόρ και κατευθύνθηκε προς τα νοτιοδυτικά για να διασχίσει τον Ινδικό Ωκεανό και να αποφύγει 

τα πλοία των Πορτογάλων που ήλεγχαν τις ασιατικές και τις αφρικανικές ακτές. Παρέκαμψε το Ακρωτήριο της 

Καλής Ελπίδας και έφτασε χωρίς κινδύνους στα Νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου οι 13 από τους 31 

ναυτικούς που είχαν επιζήσει βγήκαν στην ξηρά για να αναζητήσουν νερό και τρόφιμα, αλλά τους αιχμαλώτισαν 

οι Πορτογάλοι. Αυτοί που γλίτωσαν έφτασαν στο Σανλούκαρ ντε Μπαραμέδα στις 6/9/1522. Έτσι, για πρώτη 

φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, είχε πραγματοποιηθεί ο Περίπλους της Υδρογείου 
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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 στο Μπουένος Άιρες, έκτη σε μέγεθος πόλη του 

κόσμου και μία από τις πιο πολυσύνθετες και 

ενδιαφέρουσες πόλεις της Νοτίου Αμερικής. Οι κάτοικοί του, 

οι πορτένιος («λιμανίσιοι»), 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 τάνγκο. Ακολουθεί 

ξενάγηση, 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. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ  

Η πρωτεύουσα της Αργεντινής είναι μία παλλόμενη 

μητρόπολη, ένα κοσμοπολίτικο κέντρο ανθρώπων, ιδεών, 

εμπορίου και πολιτισμού, ένα σταυροδρόμι όπου 

κουλτούρες διαφορετικών λαών έχουν συναντηθεί και 

έχουν δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα που δύσκολα 

συναντάται ακόμα και σε μεγάλες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Σήμερα λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, 

απολαμβάνουμε αυτή την τόσο ιδιαίτερη πόλη και αντλούμε 

από παντού εικόνες και εμπειρίες που μόνο το Μπουένος 

Άιρες ξέρει να προσφέρει.  

Χριστουγεννιάτικο δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

Μπουένος Άιρες 

Μπουένος Άιρες - Καμινίτο 

Μπουένος Άιρες 

Μπουένος Άιρες 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΙΓΚΡΕ – TANGO SHOW  

Πρωινό και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μία 

κοντινή στο Μπουένος Άιρες περιοχή, η οποία αποτελεί 

δημοφιλή προορισμό για τους «πορτένιος», όπως είναι 

γνωστοί οι κάτοικοι της πόλης. Η περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το Δέλτα του Τίγκρε θα σας μαγέψει με το 

καταπράσινο τοπίο της και την ατμόσφαιρα της 

χαλάρωσης. Εκεί οι κάτοικοι μετακινούνται με πλωτά μέσα, 

απολαμβάνοντας τις βόλτες τους στο ειδυλλιακό 

περιβάλλον και ζώντας σε εντελώς διαφορετικούς 

ρυθμούς από τους κατοίκους της μεγαλούπολης. Αφού 

απολαύσουμε την κρουαζιέρα μας θα επιστρέψουμε στο 

Μπουένος Άιρες.  

Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε tango show για να 

δούμε από κοντά τον εθνικό χορό της Αργεντινής 

(ενδέχεται η βραδιά tango να πραγματοποιηθεί σε άλλη 

ημέρα του προγράμματος). 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΔΡΙΝ 

Μετά το πρωινό μας αφήνουμε το Μπουένος Άιρες και 

αφού μεταβούμε στο αεροδρόμιο της πόλης πετάμε για το 

Πουέρτο Μαδρίν (Puerto Madryn) στην Παταγονία. Με την 

άφιξή μας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην περιοχή 

που θα μας φέρει σε μια διαδρομή κατά μήκος του 

γραφικού κόλπου, ενώ θα κάνουμε και μία στάση στο 

Μνημείο του Ιθαγενούς Τεχουέλκε, ένα τοπικό ορόσημο για 

την άφιξη των πρώτων Ουαλών αποίκων το 1865. Θα 

ατενίσουμε την φανταστική θέα στον Νέο Κόλπο και 

κατόπιν θα έρθουμε στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής της 

Πούντα Λούμα για να παρατηρήσουμε από κοντά τη 

μεγάλη αποικία από θαλάσσιους λέοντες και 

κορμοράνους του Μαγγελάνου!   

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΔΡΙΝ – ολοήμερη εκδρομή στη 

χερσόνησο Βαλντές – βαρκάδα πλάι σε θαλάσσιους 

ελέφαντες 

Μία γεμάτη ημέρα ξεκινά σήμερα, έτσι λοιπόν αμέσως μετά 

το πρωινό μας ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στη 

γειτονική χερσόνησο Βαλντές. Η χερσόνησος απλώνεται 

προς τον Ατλαντικό σε μια έκταση περίπου όση και η 

Εύβοια και με ακτογραμμή 400 χιλιομέτρων και αποτελεί 

έναν ανυπολόγιστης αξίας βιότοπο, πολύ σημαντικό για τη 

διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών σε παγκόσμια 

κλίμακα! Η γνωριμία μας με την περιοχή ξεκινά φτάνοντας 

στον μοναδικό οικισμό της χερσονήσου, το γραφικό 

Τίγκρε 

Βαλντές 

Στη Βαλντές οι πιγκουίνοι έχουν πάντα 

προτεραιότητα 

Θαλάσσιοι ελέφαντες 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πουέρτο Πιράμιδες, χτισμένο σε έναν ορμίσκο με κοφτά 

βράχια που μοιάζουν με πυραμίδες.  

Η ίδια η χερσόνησος Βαλντές δεν έχει ιδιαίτερη βλάστηση, 

όπως θα δούμε διασχίζοντάς την. Θα παρατηρήσουμε 

όμως τις δύο αλμυρές λίμνες, Salina Grande και Salina 

Chica, από τις οποίες η μία, η Salina Grande, βρίσκεται 40 

μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, αποτελούσα το 

χαμηλότερο σημείο της Νότιας Αμερικής.  

Ο «πλούτος» της Βαλντές ωστόσο είναι η απίστευτη πανίδα 

της: στις ακτές της βρίσκουν καταφύγιο θαλάσσιοι λέοντες, 

θαλάσσιοι ελέφαντες, έως και φάλαινες που πλησιάζουν 

καθώς τα νερά είναι θερμότερα από ό,τι στην ανοιχτή 

θάλασσα. Στην ενδοχώρα της Βαλντές θα δούμε ρέα 

(μεγάλα παμφάγα πουλιά που μοιάζουν με τη 

στρουθοκάμηλο), γουανάκος (μεγάλο θηλαστικό που 

μοιάζει με τα λάμα) και μάρας, ένα από τα μεγαλύτερα 

τρωκτικά του κόσμου. Η Βαλντές είναι ένας παράδεισος για 

τους λάτρεις της φύσης, μια αληθινή κιβωτός φυσικού 

πλούτου και άγριας ζωής.  

Καθώς βρισκόμαστε σε αυτόν τον αληθινό παράδεισο θα 

κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον 

απολαύσουμε περισσότερο. Ένας από τους καλύτερους 

τρόπους είναι να κάνουμε βαρκάδα στα νερά της περιοχής, 

ακόμα και να κολυμπήσουμε πλάι σε θαλάσσιους 

ελέφαντες, αν είμαστε αρκετά τυχεροί (και θαρραλέοι!) 

Μετά την εκδρομή μας στη Βαλντές επιστρέφουμε στο 

ξενοδοχείο μας στο Πουέρτο Μαδρίν. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΔΡΙΝ – Πούντα Τόμπο 

Ακόμα μία ημέρα γεμάτη από την άγρια φύση και ζωή της 

Παταγονίας ξεκινά. Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για 

την Πούντα Τόμπο για να γίνουμε για λίγο κι εμείς 

εξερευνητές της αχανούς αυτής χώρας που λέγεται 

Παταγονία.  

Η Πούντα Τόμπο είναι ένα αχανές καταφύγιο άγριας ζωής, 

με δεκάδες χιλιάδες πιγκουίνους και αμέτρητους ακόμα 

«εκπροσώπους» της άγριας ζωής της Παταγονίας. Η 

έκταση είναι τόσο τεράστια που πρακτικά τα ζώα 

κυκλοφορούν ελεύθερα, έχοντας μάλιστα χαράξει και «δικά 

τους μονοπάτια»: τα μονοπάτια των πιγκουίνων, για 

παράδειγμα, είναι εμφανή, και εμείς θα περπατήσουμε μαζί 

τους, ακόμα και πλάι τους, αφού συνήθως δεν δείχνουν να 

ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία. Η αίσθηση 

που αποκομίζουμε στην Πούντα Τόμπο είναι συγκλονιστική, 

είναι  μία επαφή με την άγρια ζωή όπως ελάχιστες φορές 

έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε.  

Οι «διαχωριστικές γραμμές» ανάμεσα στον άνθρωπο και τα 

ζώα της περιοχής μοιάζουν για λίγο να καταργούνται, κι 

εμείς νιώθουμε σαν να εισχωρούμε σε έναν διαφορετικό, 

Πουέρτο Πιράμιδες 

Βαλντές 

Πούντα Τόμπο – αποικία πιγκουίνων 

Πούντα Τόμπο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αγνότερο κόσμο, όχι ως παρείσακτοι αλλά σαν ισότιμα 

μέλη… 

Μετά το πέρας της επίσκεψή μας στην Πούντα Τόμπο, 

επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Πουέρτο Μαδρίν. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΔΡΙΝ – ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για το 

πανέμορφο Μπαριλότσε, τη «βασίλισσα των Ανδικών 

Λιμνών».  

Η διαδρομή μας από το Πούερτο Μαδρίν μέχρι το 

Μπαριλότσε θα είναι μακρά αλλά πραγματικά ιδιαίτερη, μία 

οδική διαδρομή που από μόνη της θα αποτελέσει μία 

ξεχωριστή στιγμή του ταξιδιού μας και μία ξεχωριστή 

εμπειρία! 

Μετακινούμαστε με ειδικά πούλμαν με ανέσεις που δεν έχετε 

φανταστεί πως θα μπορούσατε ποτέ να συναντήσετε σε 

οδική διαδρομή, όπως σούπερ άνετα καθίσματα που 

μετατρέπονται και σε κρεβάτι για να μπορέσετε κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής να ξαπλώσετε  και να ξεκουραστείτε 

ή απλά να βλέπετε από το παράθυρο να εναλλάσσονται οι 

απίστευτες εικόνες του παταγονικού τοπίου.  

Και πιστέψτε μας, οι εικόνες είναι αμέτρητες: Η διαδρομή μας 

θα διασχίσει από ανατολή προς δύση την Παταγονία, αφού 

θα προσεγγίσουμε σχεδόν τα σύνορα της Αργεντινής με τη 

γειτονική Χιλή. Θα περάσουμε μέσα από ατελείωτες εκτάσεις 

με πανέμορφες στεπες, ποταμούς και εθνικούς δρυμούς με 

δάση και λίμνες.  

Θα περάσουμε από απομονωμένα χωριουδάκια στη μέση 

του πουθενά, από οικισμούς που μοιάζουν ξεχασμένοι από 

Θεό και ανθρώπους, από εκτάσεις όπου ο χρόνος μοιάζει 

να έχει σταματήσει, από περιοχές με έντονους γεωλογικούς 

σχηματισμούς που θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό 

από ταινίες εποχής, που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τον 

Τζακ Κέρουακ να ξεπεράσει τον εαυτό του.  

Πρόκειται για μία πολύωρη διαδρομή την οποία 

φροντίζουμε να κάνουμε όσο πιο άνετη είναι δυνατόν, και 

παράλληλα μία ακριβή διαδρομή με κόστος που ξεπερνά 

ακόμη και αεροπορικά εισιτήρια: κοστίζει περίπου €300 το 

άτομο, και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά 

μας.  

Φτάνουμε λοιπόν στο Μπαριλότσε, ένα κοσμοπολίτικο 

ορεινό θέρετρο ανάμεσα στις ειδυλλιακές πλαγιές των 

Άνδεων και τις όχθες της Λίμνης Nahuel Huapi. Με 110.000 

κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας Rio Negro 

και ένα από το πιο σημαντικά τουριστικά κέντρα της 

Παταγονίας. Ένας τόπος που συνδυάζει μοναδικά την 

άγρια ομορφιά των δασών και τα σμαραγδένια νερά των 

λιμνών. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

Μπαριλότσε 

Μπαριλότσε 

Τελεφερίκ στο Καμπανάριο 

Μπαριλότσε 



 

 
 

  9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ (βαρκάδα στις λίμνες Άνδεων) 

Χτισμένη κοντά στα χιλιανά σύνορα, η πόλη του 

Μπαριλότσε αποτελεί το κέντρο των εξορμήσεών μας στην 

καρδιά των Άνδεων. Σήμερα λοιπόν ξεκινούμε την 

εξερεύνηση της γύρω περιοχής και ακολουθώντας 

παραλίμνια διαδρομή φτάνουμε στους πρόποδες του 

λόφου Καμπανάριο, από όπου μπορούμε να ανέβουμε 

στην κορυφή (περίπου 1.500 μ. υψόμετρο) με τελεφερίκ, για 

να θαυμάσουμε τη φανταστική θέα στο σύμπλεγμα λιμνών 

της Ναουέλ Ουάπι και φυσικά στις τριγύρω βουνοκορφές! 

Η επόμενή μας στάση θα είναι στο Llao-Llao, όπου θα 

επισκεφθούμε εξωτερικά την Εκκλησία του St. Εduard. Η 

εκπληκτική διαδρομή μας από το λιμάνι του Panuelo, τα 

γήπεδα γκολφ, τη γέφυρα της Angostura, τη γέφυρα που 

διασχίζει τη λίμνη Moreno θα καταλήξει στη λίμνη Trebol. 

Κάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον κύκλο θα 

επιστρέψουμε στο Μπαριλότσε γεμάτοι από πανέμορφες 

εντυπώσεις. 

Όμως η ημέρα μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. Η παραμονή 

μας στο Μπαριλότσε δεν θα μπορούσε να είναι 

ολοκληρωμένη χωρίς μία χορταστική βαρκάδα στις λίμνες 

των Άνδεων! Είπαμε άλλωστε πως το Μπαριλότσε 

χαρακτηρίζεται ως «η βασίλισσα των Ανδικών Λιμνών», 

φροντίζουμε λοιπόν να απολαύσουμε στο έπακρο τις 

ασύγκριτες ομορφιές της περιοχής: πραγματικά, η διάσχιση 

των ανδικών λιμνών της περιοχής χαρίζει μοναδική 

αίσθηση, τόσο από την κίνησή μας στις λίμνες όσο και από 

το συγκλονιστικό τοπίο που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια 

μας, με τις πανύψηλες, χιονισμένες βουκοκορφές, τους 

αντικατοπτρισμούς στα νερά των λιμνών (εφόσον οι 

συνθήκες τις επιτρέπουν) αλλά και το άφθονο πράσινο που 

φτάνει μέχρι σχεδόν τις ακτές. Πραγματικά μοναδική 

εμπειρία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙΛΟΤΣΕ – ΚΑΛΑΦΑΤΕ 

Πρωινό και αναχώρηση από το Μπαριλότσε για το 

αεροδρόμιο της περιοχής από  όπου θα πετάξουμε για το 

Καλαφάτε. Άφιξη στην πόλη που έχει πάρει το όνομά της 

από ένα θάμνο με λουλούδια κίτρινου χρώματος. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 

μάς περιμένει δείπνο παραμονής Πρωτοχρονιάς! 

Διανυκτέρευση στο Καλαφάτε. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ – ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΠΕΡΙΤΟ ΜΟΡΕΝΟ – 

ΚΑΛΑΦΑΤΕ  

Σήμερα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε για 

μία μοναδική εξερεύνηση του παγετώνα Περίτο Μορένο στο 

ομώνυμο Εθνικό Πάρκο. Θα μεταφερθούμε ως εκεί οδικώς 

από ασφαλτοστρωμένο δρόμο 80 χλμ. και στη διαδρομή 

θα απολαύσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

Μεταξύ άλλων θα δούμε φλαμίνγκο, κύκνους με μαύρο 

Περίτο Μορένο 

Περίτο Μορένο 

Παγετώνας Σπεγκατσίνι 

στις λίμνες των Άνδεων 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λαιμό, πάπιες, νερόκοτες κ.α. Με το που θα φτάσουμε όμως 

στο Εθνικό Πάρκο και θα αντικρύσουμε τον παγετώνα 

Περίτο Μορένο θα τα ξεχάσουμε όλα! Είναι το λεγόμενο «8ο 

θαύμα του κόσμου» και έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο 

της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Ο 

παγετώνας σχηματίζεται σε μια χαράδρα των Άνδεων. Έχει 

μήκος 35 χιλιόμετρα, πλάτος 4,5 χιλιόμετρα και υψώνεται 

περί τα 60 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Μια τεράστια 

μάζα πάγου, στις αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου. 

Θα τον ατενίσουμε από διάφορα παρατηρητήρια, με άλλη 

θέαση κάθε φορά και πάντα καλύτερη από την 

προηγούμενη… Καθώς θα τον παρατηρούμε να 

αργοκινείται θα αφουγκραζόμαστε τους τριγμούς του. 

Κάθε τόσο μεγάλα κομμάτια του σπάνε και κατρακυλούν 

στη λίμνη, δημιουργώντας μεγάλα κύματα. Η φύση στην πιο 

θορυβώδη μορφή της! Μοιάζει σαν ένας ζωντανός 

οργανισμός και όχι ένα ποτάμι από νεκρό πάγο. Εν 

συνεχεία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για το 

Καλαφάτε. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ – RUTA 40 – ΕΛ ΤΣΑΛΤΕΝ (ALL 

GLACIERS TOUR)  

Αμέσως μετά το πρωινό μας,  θα ξεκινήσουμε με 

προορισμό την αργεντινή κωμόπολη Ελ Τσαλτέν. Θα 

έχουμε την ευκαιρία καθ’ οδόν θα απολαύσουμε πολλά 

υπέροχα τοπία της Παταγονίας.  

Είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της διαδρομής που θα μας 

φέρει να ακολουθούμε για ένα κομμάτι της τη διάσημη Ruta 

40, μία από τις διασημότερες οδικές διαδρομές στον κόσμο! 

Είναι ο μακρύτερος αυτοκινητόδρομος της Αργεντινής πο 

διασχίζει τη χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη, σε μια απόσταση άνω 

των 5.000 χιλιομέτρων! Ενώ ξεκινά μάλιστα από το επίπεδο 

της θάλασσας, στο νότιο άκρο του, φτάνει μέχρι και σε 

υψόεμτρο 5.000 μέτρων, στην επαρχία της Σάλτα. Εμείς 

απολαμβάνουμε ένα τμήμα του στη σημερινή μας 

διαδρομή, σε ένα μάλιστα από τα πιο όμορφα και 

φωτογενή, καθώς κατευθυνόμαστε προς την Ελ Τσαλτέν! 

Η Ελ Τσαλτέν, ιδρύθηκε μόλις το 1983 και βρίσκεται στους 

πρόποδες του εντυπωσιακού όρους Φιτζρόι – το όρος 

έλαβε αυτή την ονομασία προς τιμήν του βρετανού 

πρωτοπόρου μετεωρολόγου (εφευρέτης των ημερήσιων 

δελτίων καιρού) και καπετάνιου του θρυλικού Beagle. Στο 

δεύτερο ταξίδι του Beagle (1831-1836) στην Παταγονία 

επέβαινε ως προσκεκλημένος του Φιτζρόι και ο νεαρός τότε 

γεωλόγος, βιολόγος και φυσιοδίφης Καρόλος Δαρβίνος. 

Παρότι η κωμόπολη άρχισε να εμφανίζεται στους χάρτες 

μετά το 2000, θεωρείται σήμερα η αργεντινική πρωτεύουσα 

της πεζοπορίας. Η φύση της περιοχής είναι εκπληκτική και 

υπάρχουν πολλά οργανωμένα μονοπάτια μικρά και 

μεγάλα τα οποία θεωρούνται φετίχ για τους απανταχού 

λάτρεις της πεζοπορίας.  

Ελ Τσαλτέν 

Ελ Τσαλτέν – Ruta 40 

κορυφή Φιτζρόι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλη μια συγκλονιστική ημέρα η σημερινή, καθώς μας 

περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε παγετώνες και παγόβουνα. Θα 

πλεύσουμε στον βόρειο βραχίονα της λίμνης Αρχεντίνο 

όπου αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν θα φτάσουμε 

μέχρι τα όρια του παγετώνα Ουψάλα, από τους 

μεγαλύτερους της Νότιας Αμερικής. Πλέοντας στη συνέχεια 

στο Κανάλι Σπεγκατσίνι θα παρατηρήσουμε τους 

παγετώνες Σέκο και Σπεγκατσίνι, τον υψηλότερο στο Εθνικό 

Πάρκο στο οποίο βρισκόμαστε. Δείπνο και διανυκτέρευση 

στην Ελ Τσαλτέν. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΕΛ ΤΣΑΛΤΕΝ  (ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ 

ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ) 

Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διασημότερη 

πεζοπορία που προσφέρει η Ελ Τσαλτέν, και μία από τις πιο 

συναρπαστικές στης Παταγονίας. Θα κάνουμε μια 

πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων για να 

ανακαλύψουμε τους καταρράκτες Τσορίγιο, ένα θαύμα της 

φύσης και να ανακαλύψουμε  μοναδικά τοπία, όπως τα 

βουνά που καπνίζουν στο όρος Φιτζρόι αναζητώντας 

περάσματα από Κόνδορες. Είναι σύμφωνα με τους πιο 

ψαγμένους οδηγούς εξερεύνησης της υφηλίου η Νο1 

περιπατητική διαδρομή που έχει να προσφέρει η  Παταγονία 

της Αργεντινής. Θα εντυπωσιαστούμε από τα ηφαιστειακά 

βράχια θα δροσιστούμε από τον καθαρό αέρα και το 

εκτυφλωτικό χρώμα των λιμνών είναι μια εμπειρία που 

πρέπει να ζήσουμε! Το θέαμα της λιμνοθάλασσας και του 

απόκρημνου Φιτζρόι είναι πλέον όλο δικό μας! Η εμπειρία 

για αναζήτηση κόνδορων να περνούν επίσης δική μας.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ελ Τσαλτέν. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΕΛ ΤΣΑΛΤΕΝ – ΚΑΛΑΦΑΤΕ (4x4 ΣΤΙΣ ΑΝΔΕΙΣ) 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς από την Ελ 

Τσαλτέν για να επιστρέψουμε στο Καλαφάτε. Μεταφορά 

στο ξενοδοχείο μας και αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε το 

απόγευμα για μία δυναμική εμπειρία: βόλτα με 4x4 στο 

λεγόμενο «Μπαλκόνι του Καλαφάτε»! Θα έρθουμε λοιπόν 

στα ορεινά του Καλαφάτε για να ατενίσουμε την καλύτερη 

θέα στις παταγονικές Άνδεις: μία εκπληκτική 360ο θέαση της 

περιοχής με τις αλλεπάλληλες βουνοκορφές, τους 

παγετώνες, το πέρασμα Στόμα του Διαβόλου (το στενότερο 

πέρασμα της λίμνης της Αργεντινής), μέχρι την κορυφή του 

Φιτζ Ρόι, αν η καθαρότητα της ατμόσφαιρας το επιτρέψει. 

Αν μάλιστα είμαστε και λίγο τυχεροί, θα δούμε και τους 

κόνδορες των Άνδεων να σχίζουν με τα πελώρια φτερά 

τους τον ουρανό των Άνδεων…  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
Ελ Τσαλτέν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΕ – ΟΥΣΟΥΑΪΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ουσουάια, 

τη νοτιότερη πόλη της Γης, το «τέλος του κόσμου» όπως 

χαρακτηριστικά αποκαλείται. 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.  

Το απόγευμα ξεκινάμε για μία εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο 

της Γης του Πυρός (Tierra del Fuego), 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. Θα δούμε τα νησιά Ρεντόντα και Εστόρμπο, 

τη λίμνη Ρόκα, και θα φτάσουμε μέχρι τον κόλπο Λαπατάια, 

περνώντας από τα Νησιά των Κορμοράνων. Θα δούμε 

ακόμα και ένα φράγμα φτιαγμένο από… κάστορες! Στην 

ίδια τη Λαπατάια θα βρούμε ίχνη των αρχαίων ιθαγενών 

εποίκων που ζούσαν στην περιοχή, θα περπατήσουμε στην 

πεζογέφυρα και θα έχουμε χρόνο να τραβήξουμε 

φωτογραφίες εδώ στο λεγόμενο «τέλος του κόσμου». 

Επιστροφή στην Ουσουάια, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΪΑ –– ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ 

BEAGLE – ΟΥΣΟΥΑΪΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 

Πρωινή αναχώρηση για μία 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 στην Ουσουάια και μετάβαση στο αεροδρόμιο 

με προορισμό το Μπουένος Άιρες, την ατμοσφαιρική 

πρωτεύουσα της Αργεντινής. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στο 

Μπουένος Άιρες. 

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για 

να πάρουμε την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 

18η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Ουσουάια 

Γη του Πυρός 

Γη Του Πυρός 

πιγκουίνοι Μαγγελάνου 



 

 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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 2021- 2022: 22.12, 22.02 – 18 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 5.290 

€ 5.470   
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 6.490   
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.190 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021- 2022: 22.12, 22.02 – 19 ΗΜΕΡΕΣ 

Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στο Μπουένος Άιρες 

€ 5.390 

€ 5.570   
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 6.590   
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.250 € 

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. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Ξενοδοχεία 4*sup., 5*. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός του Μπουένος Άιρες 

όπου η διαμονή είναι με πρωινό). Δείπνο παραμονής 

Χριστουγέννων στις 24/12 και δείπνο παραμονής 

Πρωτοχρονιάς στις 31/12. 

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα. 

➢ Εκδρομή στο Παγετώνα Περίτο Μορένο και στο Καλαφάτε 

και στον Παγετώνα Ουψάλα, το μεγαλύτερο της Νότιας 

Αμερικής. 

➢ Διαδρομή με 4x4 στο Καλαφάτε. 

➢ Εκδρομή στη Διώρυγα Beagle. 

➢ Πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων (Ελ Τσαλτέν) 

➢ Επίσκεψη στη Χερσόνησο Βαλντές και βαρκάδα. 

➢ Επίσκεψη στην Πούντα Τόμπο και περπάτημα στα 

μονοπάτια των πιγκουίνων. 

➢ Πλεύση στο αρχιπέλαγος της Γης του Πυρός. 

➢ Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός. 

➢ Βαρκάδα στις λίμνες των Άνδεων στο Μπαριλότσε. 

➢ Διάσχιση τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ruta 40. 

➢ Οδική διαδρομή από το Πουέρτο Μαδρίν στο Μπαριλότσε 

με ειδικό πούλμαν με καθίσματα που μετατρέπονται σε 

κρεβάτια. 

➢ Βραδιά με tango show. 

➢ Κρουαζιέρα στο Δέλτα του Τίγκρε. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Ταξιδιωτικός Οδηγός Versus στα Ελληνικά 

 

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: 950 €. 

➢ Τοπικοί φόροι αεροδρομίων και λιμένων (καταβάλλονται 

επιτόπου): 30 USD. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 1.000€.  

 

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.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

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/


 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


