
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



 
                                                                      
 
 

 
 
 
 
 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ 

Αναχωρήσεις: 
Περίοδος: Ιούλιος του 2021 – Μάρτιος 2022 
 
Πτήσεις με Air France: Αναχωρήσεις κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

AF 1033 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:50 

AF 480 ΠΑΡΙΣΙ – ΛΙΜΑ 13:10 19:40 

AF 483 ΛΙΜΑ – ΠΑΡΙΣΙ 21:50 16:20 +1 

AF 1032 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:40 00:55 +1 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εσωτερική πτήση Λίμα – Αρεκίπα και η εσωτερική πτήση Κούσκο – Λίμα. Τα 
δρομολόγια της εσωτερικής πτήσης εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα κατά την επικύρωση της κράτησης 
σας. 
 

Σημειώσεις για τις πτήσεις  
H τιμή βασίζεσαι σε οικονομικό αεροπορικό ναύλο, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμος την ημέρα 
της αναχώρησης, που επιθυμείτε. Γιαυτό το λόγο προτείνουμε να σχεδιάσετε έγκαιρα και να είστε 

ευέλικτοι σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού.  
.  

 

Κατόπιν διαθεσιμότητας κατά την επικύρωση της κράτησης σας.  
 



Ξενοδοχεία – Τιμές 
Προσοχή! 
Τα παρακάτω ξενοδοχεία δεν έχουν καμμιά σχέση με τα 5* πολυτελείας ξενοδοχεία που χρησιμοποιεί το Versus travel στα 
οργανωμένα ταξίδια του στο Περού. Είναι απλά ξενοδοχεία που διαμορφώνουν όμως μια πολύ ελκυστική τιμή.   
  

Οικονομικά ξενοδοχεία 
Λίμα: Leon de Oro 

Κούσκο: Mabey 
Μάτσου Πίτσου: Andina Luxury 

Πούνο: Balsa Inn 
Αρεκίπα: Casa Andina Classic 
Κόλκα: Casa Andina Classic 

 
Τιμή: 3,290 € το άτομο  

σε δίκλινο με τους φόρους 
Επιβάρυνση μονόκλινου : 252 € 

 

Τουριστικά Ξενοδοχεία 
Λίμα: El Tambo II 

Κούσκο: San Agustic Dorado 
Μάτσου Πίτσου: El Mapi 

Πούνο: La Hancienda 
Αρεκίπα: Casa Andina Classic 
Κόλκα: Casa Andina Classic 

 
Τιμή: 3,360 € το άτομο  

σε δίκλινο με τους φόρους 
Επιβάρυνση μονόκλινου: 347 € 

 

Ξενοδοχεία Superior 
Λίμα: Jose Antonio 

Κούσκο: San Agustic Plaza 
Μάτσου Πίτσου: El Mapi 

Πούνο: Casona Plaza 
Αρεκίπα: El Capildo 

Κόλκα: Casa Andina Classic 
 

Τιμή: 3,460 € το άτομο 
σε δίκλινο με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: 391 € 
 

 
Επιπλέον διανυκτέρευση στο Κούσκο  

και εκδρομή στα Rainbow mountains με μεσημεριανό 
 

Τιμή: 150 € το άτομο σε δίκλινο 
Επιβάρυνση μονόκλινου: 41€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

  
Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων 
Περιλαμβάνονται  
 
Γεύματα  
Πρωινό καθημερινά και 2 μεσημεριανά  
 
Μεταφορές  
Οι μεταφορές γίνονται με άλλους τουρίστες. Η μεγάλες μεταφορές από το Κόλκα στο Πούνο και από το Πούνο στο Κούσκο 
γίνεται με καλό λεωφορείο που εκτελεί τις γραμμές που εκτελούν τις διαδρομές αυτές. 
 
Είσοδοι   
Περιλαμβάνονται οι είσοδοι που αναφέρονται στους χώρους που επισκεπτόμαστε σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
 
Εσωτερικά αεροπορικά εισιτήρια  
Περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια για τις διαδρομές:  
Λίμα – Αρεκίπα και  Κούσκο – Λίμα  

 

Εμπειρία στο Περού 
 

Να θαυμάζεις το μεγαλείο του Μάτσου Πίτσου 

Μια ιερή-πόλη αστεροσκοπείο, που οικοδόμησε τον 15ο αι. ο αυτοκράτορας Πατσακουτέκε στις τραχιές πλαγιές των Άνδεων, 
και ανακαλύφθηκε μόλις το 1911 όταν ένας βοσκός μαρτύρησε το καλά κρυμμένο μυστικό στον Αμερικανό Χάιραμ Μπίνγκαμ. 
Φωτισμένα μυαλά επέλεξαν τον χώρο στην άκρη της Ιερής Κοιλάδας για να χτίσουν την ιερή πόλη των Ίνκας, που 
εγκαταλείφθηκε λίγο πριν μπουν οι Ισπανοί στην αυτοκρατορία, διατηρώντας έτσι την απόλυτη μυστικότητά της μέχρι το 1911. 
Ένα σύνολο από σιωπηλά πέτρινα ερείπια ναών, ανακτόρων, σπιτιών και πύργων, θεμελιωμένων στην ορθοπλαγιά, μαρτυρούν 
το μεγαλείο ενός μοναδικού πολιτισμού. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 
Ημέρα 2η : Λίμα  

(Ξενάγηση Αποικιακή Λίμα, μοντέρνα Λίμα, 
ξενάγηση στο μουσείο Λάρκο Χερρέρα)  

 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του Ισπανικού 
Αντιβασιλείου της Αμερικής, που ιδρύθηκε από τον 
Φρανσίσκο Πιθάρρο στα μέσα του 16ου αιώνα. Θα 
δούμε τις αριστοκρατικές συνοικίες Σαν Ισίδρο και 
Μιραφλόρες, τις πλατείες Γκράου, Σαν Μαρτίν και 
Άρμας, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον 
ποταμό Ρίμακ που έδωσε το όνομά του στην πόλη και 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό και το μοναστήρι 
του Αγίου Φραγκίσκου που φιλοξενεί το πρώτο 
νεκροταφείο-κατακόμβη της Λίμας. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο «Πουέμπλο Λίμπρε», το ελεύθερο 
χωριό, όπου πρωτοσυναντήθηκαν οι δύο ελευθερωτές 
του Περού, ο Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και ο Σιμόν 
Μπολίβαρ. Εδώ βρίσκεται το εξαιρετικό μουσείο Λάρκο 
Χερρέρα, που συγκαταλέγεται στα 10 κορυφαία της 
Νότιας Αμερικής και περιλαμβάνει 
καταπληκτικές συλλογές από χρυσά, ασημένια, πήλινα 
και υφαντά αντικείμενα. Ανάμεσα στα άλλα, το μουσείο 
διαθέτει τη μεγαλύτερη ανοιχτή αποθήκη της Νότιας 
Αμερικής με 45.000 αντικείμενα.  Διανυκτέρευση στη 
Λίμα. 

 

Ημέρα 1η : Αναχώρηση από την Αθήνα για τη 
Λίμα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Άφιξη, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Διανυκτέρευση 
στη Λίμα. 

 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ημέρα 3η : Λίμα – Αρεκίπα 
 

Πτήση για την Αρεκίπα, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Περού, 
πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, που είναι σε είναι κτισμένη σε 
υψόμετρο 2.360 μέτρων. Το απόγευμα ξενάγηση στην πόλη. Η 
ονομασία «Αρεκίπα» είναι αβέβαιης ετοιμολογίας, αλλά πιθανότατα 
στη γλώσσα των Αϋμάρα (Aymara) σημαίνει «πέρα από την 
κορυφή», εννοώντας την κορυφή του ηφαιστείου Ελ Μίστι (el Misti, 
υψόμετρο 5.822 m), ενός εκ των τριών που είναι ορατά από την 
πόλη. Τα άλλα δύο είναι το Τσατσάνι (Chachani, υψόμετρο 6.075 m) 
και το Πίτσου Πίτσου  (Pichu Pichu, υψόμετρο 5.669 m). Η αποικιακή 
αυτή πόλη, που ιδρύθηκε το 1540 από τον Γκάρσι Μανουέλ ντε 
Καρμπαχάλ (Garci Manuel de Carbajal), είναι γραφικότατη, με τους 
κώνους των τριών ηφαιστείων να υψώνονται γύρω της, αλλά και 
ηφαιστειογενής, δεδομένου ότι σε κοντινή απόσταση υπάρχουν 
περισσότερα από 80 ηφαίστεια. Άλλωστε, οι εναποθέσεις 
ηφαιστειακής λάβας από τα γύρω ηφαίστεια έχουν καταστήσει το 
έδαφος γονιμότατο και ο πλούτος της πόλης βασιζόταν ανέκαθεν 
στη γεωργία. Η Αρεκίπα λέγεται η «Λευκή Πόλη», καθότι κατά την 
οικοδόμησή της χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το «σιγιάρ» (sillar), ένα 
λευκό, ελαφρύ και αδιάβροχο ηφαιστιογενές πέτρωμα. Κατά τη 
διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε το 
γυναικείο μοναστήρι της Santa Catalina, ένα μεγάλο συγκρότημα 
που εγκαινιάστηκε το 1580 και είναι κτισμένο σε στυλ μουδέχαρ 
(mudejar: μίξη ευρωπαϊκών και αραβικών στοιχείων που έφεραν οι 
Ισπανοί). Θα επισκεφθούμε επίσης το «Μουσείο των Ιερών των 
Άνδεων» (Museum Santuarios Andinos), όπου εκτίθενται μούμιες 
που βρέθηκαν στις Άνδεις - από το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή. 
Το πιο γνωστό έκθεμα είναι η μούμια της «Χουανίτα» (Juanita), μιας 
κοπέλας 13 περίπου ετών, η οποία θυσιάστηκε με χτύπημα στο 
κεφάλι περί το 1480, πάνω ή δίπλα στην κορυφή του ηφαιστείου 
Αμπάτο (Ampato, υψόμετρο 6.228 μ.), σε 100 km ΒΔ της Αρεκίπα. Η 
μούμια βρέθηκε το 1995 στα πλαίσια μιας αρχαιολογικής αποστολής 
που ερευνούσε ιερά των Ίνκας και είχε διασωθεί μέσα σε παγετώνα. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Πούνο, που είναι κτισμένο σε 
υψόμετρο 3.830 μέτρων στην όχθη της λίμνης Τιτικάκα (Titicaca). Το 
όνομα της λίμνης πιθανόν να προέρχεται από παραφθορά των 
λέξεων Τίτι (= πούμα) και Κάλα (= βράχος) στη γλώσσα των Αϋμάρα, 
λόγω του σχήματός της.   Διανυκτέρευση στην Αρεκίπα.  

. 

 
 
 

 
 

Ημέρα 4η : Αρεκίπα – φαράγγι Κόκλα 
 
Σήμερα το πρωί κατευθυνόμαστε προς τον 
βορρά και το εθνικό πάρκο Salinas y Aguada 
Blanca, τμήμα του οποίου είναι το διάσημο 
φαράγγι Κόλκα. Το φαράγγι αυτό θεωρείται το 
βαθύτερο στον κόσμο, με 4.160 μέτρα βάθος 
(δύο φορές βαθύτερο από το Gran Canyon των 
ΗΠΑ) και στον πυθμένα του ρέει ο ομώνυμος 
ποταμός. Το φαράγγι φιλοξενεί 23 είδη 
απειλουμένων θηλαστικών και 138 είδη 
πουλιών, μεταξύ των οποίων το σπάνιο 
φλαμίνγκο του Περού. Θα δούμε βικούνιας, ένα 
είδος μη εξημερώσιμου καμηλοειδούς των 
Άνδεων. Στις Άνδεις υπάρχουν τέσσερα κύρια 
είδη καμηλοειδών, τα γιάμα (llama), εμείς 
συνήθως τα αποκαλούμε λάμα, τα αλπάκα 
(alpaca), τα βικούνια και τα γκουανάκο 
(guanaco), τα δύο τελευταία είναι τα 
σπανιότερα. Θα διανυκτερεύσουμε στο Τσιβάϋ. 
 

Ημέρα 5η : Φαράγγι Κόλκα – Πούνο 
 
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα, προκειμένου να 
μεταβούμε στο σημείο "Διάβαση του Κόνδορος" 
(Cruz del Condor) για να δούμε κόνδορες εν 
πτήσει. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας 
επάνω στην Κορδιλλιέρα μέχρι το Πούνο. ( Η 
μεταφορά μας σε αυτό το ταξίδι γίνεται με καλό 
λεωφορείο που εκτελεί την γραμμή Κόλκα 
Πούνο). Συνεχίζοντας, φθάνουμε στο Πούνο, που 
είναι κτισμένο σε υψόμετρο 3.830 μέτρων στην 
όχθη της λίμνης Τιτικάκα (Titicaca). Το όνομα της 
λίμνης πιθανόν να προέρχεται από παραφθορά 
των λέξεων Τίτι (:πούμα) και Κάλα (:βράχος) στη 
γλώσσα των Αϋμάρα, λόγω του σχήματός της. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

 

https://www.versustravel.eu/#accordion-5
https://www.versustravel.eu/#accordion-5


Ημέρα 6η : Πούνο ( Τακίλε και Ούρος ) 
  

Πρωινή επίσκεψη στη λίμνη Τιτικάκα. Σε υψόμετρο 
3.814 m και καταλαμβάνοντας έκταση 8.560 χλμ2, η 
Τιτικάκα είναι η "υψηλότερη", μεγαλύτερη, πλωτή 
λίμνη στον κόσμο. Εκτείνεται ανάμεσα στο Περού και 
τη Βολιβία και σύμφωνα με το μύθο, εδώ γεννήθηκε 
ο Ίνκα, στο νησί του Ήλιου και η Κόγια στο νησί της 
Σελήνης. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα νησιά των 
Ούρος, που είναι φτιαγμένα από καλάμια τοτόρα και 
βρίσκονται στον Κόλπο του Πούνο. Είναι πράγματι 
μοναδικό το φαινόμενο των πλωτών νησιών, δύο από 
τα οποία θα επισκεφθούμε για να δούμε πώς ζουν οι 
ιθαγενείς Ούρος, πώς πλέουν τα νησιά τους, πώς 
χτίζουν τα καλαμένια σπίτια τους, πώς κυνηγούν, πώς 
ψαρεύουν κτλ. Συνεχίζουμε για το "σταθερό" νησί 
Τάκιλε, οι κάτοικοι του οποίου διατηρούν ατόφιες τις 
προγονικές τους παραδόσεις. Εκστατικοί και 
εντυπωσιασμένοι επιστρέφουμε στο Πούνο. 
Διανυκτέρευση. 
 

 

Ημέρα 7η :Πούνο – Κούσκο  
 
Διαδρομή πολυποίκιλη η σημερινή, με τοπία άγριας ομορφιάς 
συνεχώς εναλλασσόμενα και με το εντυπωσιακό υψόμετρο των 
4.335 m στη Λα Ράγια, στα σύνορα ακριβώς των δυο νομών. ( Η 
μεταφορά μας σε αυτό το ταξίδι γίνεται με καλό λεωφορείο που 
εκτελεί την γραμμή Πούνο Κούσκο ).Συνεχίζοντας φθάνουμε στο 
Κούσκο, που το όνομά του σημαίνει «Ομφαλός της Γης». Για τον 
ιστορικό, τον αρχαιολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον εθνολόγο, τον 
καλλιτέχνη, το φωτογράφο και τον κάθε τουρίστα, το Κούσκο 
προσφέρει ανεξάντλητο υλικό. Ο τόπος όπου άκμασε και 
καταλύθηκε ο πολιτισμός των Ίνκας διατηρεί μέσα στα πέτρινα 
τείχη και τις οχυρώσεις του ιστορικά μνημεία, ερείπια, μύθους 
και παραδόσεις. Είναι μια τυπική Ισπανική πόλη κτισμένη στα 
τείχη και τα θεμέλια των Ίνκας. Από το 1983 έχει συμπεριληφθεί 
στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

 

  

Ημέρα 8η :Κούσκο 
 
Πρωινή χαλάρωση και απογευματινή ξενάγηση στο 
Κούσκο και απογευματινή ξενάγηση. Πρώτη μας 
επίσκεψη η Κορικάντσα, ο σημαντικότερος Ναός των 
Ίνκας στο Κούσκο, τόπος λατρείας του Ήλιου και των 
Ουράνιων σωμάτων, με θαυμαστή αρχιτεκτονική. Οι 
Δομινικανοί μοναχοί έχτισαν εδώ τον Ναό και το 
Μοναστήρι του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την ομορφότερη πλατεία του Περού, 
αυτή των Όπλων, στο κέντρο της πόλης. Η μοναδική 
πολεοδομική ικανότητα των Ίνκας δημιούργησε μία από 
τις ωραιότερες πλατείες του κόσμου, σήμα κατατεθέν 
του Κούσκο. Εδώ βρίσκεται ο αριστουργηματικός 
Καθεδρικός Ναός, χτισμένος στη θέση που βρισκόταν το 
αυτοκρατορικό ανάκτορο των Ίνκας. Υπέροχος ναός, με 
μοναδικά δείγματα πρώιμης χριστιανικής αγιογραφίας 
της ζωγραφικής σχολής του Κούσκο. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε προς τον αρχαιολογικό χώρο λίγο έξω 
και πάνω από το Κούσκο, αφού από τα 3.300 m που 
βρίσκεται η πόλη, θα φθάσουμε 3.560 m, για να 
επισκεφθούμε το επιβλητικό φρούριο Σαξαχουαμάν, με 
το τριπλό κυκλώπειο τείχος, ένα μεγαλιθικό μνημείο 
αλησμόνητης ομορφιάς και θρησκευτικής σημασίας. 
Εδώ λατρευόταν ο θεός Ήλιος και ο Κεραυνός, σε 
τελετές που γίνονται ακόμη και σήμερα κατά τη 
διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου. Αφού 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση, 
προτείνουμε βόλτα στην πλατεία των Όπλων, για να την 
απολαύσουμε φωταγωγημένη και να δειπνίσουμε σε 
κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής. Υπερπλήρεις 
εντυπώσεων απ΄ όλη την ημέρα, επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 



Ημέρα 9η :Κούσκο – Ιερή κοιλάδα – Πισάκ – Ακουα 
Καλιέντες  

 
Βιλκανότα ή Ιερή κοιλάδα, κατά μήκος της οποίας οι Ίνκας έχτισαν 
τις σημαντικότερες πόλεις τους. Μία από αυτές είναι το Πίσακ, 
εμπορικό κέντρο της περιοχής τότε και τώρα. Πολύχρωμη 
πολύβουη, πολυπληθής πολυ... πάζαρη, η αγορά του Πίσακ 
προσφέρεται για είδη λαϊκής περουβιανής τέχνης. Μάλλινα, 
ριχτάρια, καλύμματα, πήλινα, αντίκες, ξύλινα, δερμάτινα και 
βέβαια κόκα, είναι τα αγαθά που μπορείτε να διαλέξετε από αυτήν 
την αγορά. Μην παραλείψετε να γευθείτε μια εμπανάδα και 
τσίτσα μοράδα. Τι είναι αυτά; Θα σας εξηγήσει ο ξεναγός σας. Μία 
από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις των Ίνκας, η πόλη του 
Ογιαντάυ ή Ογιανταϊτάμπο, μας περιμένει στη συνέχεια για να μας 
δείξει τη θαυμαστή ακρόπολή της με ιερό αφιερωμένο στον θεό 
Ήλιο. Πόλη με πολύ πλούσια ιστορία, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στην ιστορική πορεία της αυτοκρατορίας και στην οριστική 
πτώση της στα χέρια των Ισπανών κατακτητών. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για το Μάτσου Πίτσου και την πόλη Ακουα Καλιέντες 
(Aguas Calientes – Θερμά Νερά), που θα διανυκτερεύσουμε 
σήμερα.   

 

Ημέρα 10η :  Ακουα Καλιέντες - Μάτσου Πίτσου 
– Κούσκο  

 
Το πρωί θα επιβιβαστούμε σε πούλμαν, που θα μας 
φέρει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του 
Μάτσου Πίτσου. Οι λέξεις είναι φτωχές να πουν και 
οι  φωτογραφικές μηχανές να αποτυπώσουν τη μαγεία 
που μόνο η ψυχή μπορεί να δει. Φωτισμένα μυαλά 
επέλεξαν τον χώρο στην άκρη της ιερής κοιλάδας για να 
χτίσουν την ιερή πόλη των Ίνκας, Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε με πούλμαν στο Άκουα Καλιέντες από 
όπου επιβιβαζόμαστε στο τραίνο που τρέχει 
παράλληλα με τον Ιερό ποταμό κατά μήκος της Ιερής 
Κοιλάδας και θα μας μεταφέρει μέχρι το Κούσκο. 
Διανυκτέρευση.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ημέρα 11η Κούσκο – Λίμα – αναχώρηση 
 

Πτήση  από το Κούσκο για τη Λίμα από όπου θα πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής για την Αθήνα 

 
  

Ημέρα 12η : Άφιξη στην Αθήνα 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ταυτότητα ταξιδιού 
 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Είναι ένα ταξίδι 
που γίνεται μαζί με άλλους τουρίστες, από άλλες χώρες. Οι ξεναγήσεις γίνονται στα 
αγλλικά. Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, 
των ξενοδοχείων, των μεταφορών και των επισκέψεων που περιλαμβάνονται στον 
ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και των εσωτερικών εισιτηρίων Λίμα – Αρεκίπα και 
Πούνο – Κούσκο, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί το ταξίδι αυτό.  
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν 
την αναχώρηση σας.   

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει 
καλύψει τους ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια 
προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-
19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 
. 
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