
 

 

  

Στους δρόμους των Ίνκας 
Αμαζόνιος – Άνδεις – Νάσκα 

 Αναχωρήσεις 2020: 24.10, 19.11, 24.12        

Αναχωρήσεις 2021:17.02, 12.03, 26.04, 16.05                                                       16 ημέρες 
 

Περού 5* - Βολιβία - Αρεκίπα 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΟΥ 5* -  
ΒΟΛΙΒΙΑ -  
ΑΡΕΚΙΠΑ 
 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Να θαυμάζεις το μεγαλείο  

του Μάτσου Πίτσου 

Μια ιερή-πόλη αστεροσκοπείο, που οικοδό-

μησε τον 15ο αι. ο αυτοκράτορας Πατσα-

κουτέκε στις τραχιές πλαγιές των Άνδεων, 

και ανακαλύφθηκε μόλις το 1911 όταν έ-

νας βοσκός μαρτύρησε το καλά κρυμμένο 

μυστικό στον Αμερικανό Χάιραμ Μπίνγκαμ. 

Φωτισμένα μυαλά επέλεξαν τον χώρο 

στην άκρη της Ιερής Κοιλάδας για να χτί-

σουν την ιερή πόλη των Ίνκας, που εγκα-

ταλείφθηκε 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, μαρτυ-

ρούν το μεγαλείο ενός μοναδικού πολιτι-

σμού. 

Dreams come true 

Θα επισκεφθούμε το Μάτσου Πίτσου την 

13η ημέρα του ταξιδιού μας.  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ   
ΤΟΥ VERSUS 
Το Versus Travel, πιστό στα γεμάτα και ποιοτικά προ-
γράμματα, ελαχιστοποιεί τις οδικές διαδρομές στις α-
παραίτητες και ουσιώδεις, χρησιμοποιώντας αερο-
πλάνο και έτσι αφήνει χρόνο για να δούμε πολύ πιο 
άνετα τις πόλεις, τα χωριά και τους αρχαιολογικούς 
χώρους. Έτσι είναι το μόνο πρόγραμμα της αγοράς 
που προσθέτει πτήση από την Λίμα για την Αρεκίπα 
κι επίσης πτήση για τη Νάσκα. Έτσι έχει αρκετές οδικές 
διαδρομές για να γνωρίσουμε τη χώρα σε βάθος 
αλλά κι αρκετές αεροπορικές για να μην περάσουμε 
το ταξίδι μας σε ένα πούλμαν. 

 Πτήση από Λίμα για Αρεκίπα και διαμονή στην Α-

ρεκίπα για την αποφυγή χιλιάδων χιλιομέτρων και 

ταλαιπωρίας. Με την καινοτομία αυτή του Versus κα-

ταφέρνουμε να δούμε και τις γραμμές της Νάσκα και 

την Αρεκίπα χωρίς περιττές μεγάλες μετακινήσεις. 

 Επιπλέον προσφέρουμε αεροπορική μετάβαση 

στη Νάσκα από Ίκα. Έτσι αποφεύγουμε την τεράστια 

οδική μεταφορά στη Νάσκα, στους δύσκολους δρό-

μους του Περού. Στο Ίκα και το Παράκας μεταφερό-

μαστε οδικώς.  

 Το πρόγραμμα έχει αρκετές οδικές διαδρομές για 

να γνωρίσετε σε βάθος τις χώρες αλλά και αρκετές 

αεροπορικές για να μην περάσουμε το χρόνο μας 

μέσα σε ένα πούλμαν. 

 Επιλεγμένα πολύ καλά ξενοδοχεία 5*, τα γνωστά 

Libertador Cusco - Palacio del Inca A Luxury Collec-

tion 5* (Libertador), ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία 

στον κόσμο, ένα ιστορικό, πολυτελές ξενοδοχείο (πα-

λιό παλάτι των Ίνκας) στο καλύτερο σημείο, ή το 

Belmond Monasterio 5*, GHL Hotel Lago Titicaca 5* 

(ex Libertador) 5* στο Πούνο, Estelar 5* στη Λίμα, Eu-

ropa 5* στη Λα Παζ, Βολιβία 

 4 διανυκτερεύσεις στην περιοχή του Κούσκο - έ-

ναν τόπο-κόσμημα, από τους σημαντικότερους 

στην Λατινική Αμερική (3 διανυκτερεύσεις στο Κού-

σκο, 1 διανυκτέρευση στην Ιερή Κοιλάδα) 

 
 



 

 

 
Στο Versus  

μόνο τα κορυφαία  
ξενοδοχεία του Περού  

 

 Palacio del Inka a 
Luxury Collection 5* Hotel 
στο Κούσκο, ένα από τα 

καλύτερα ξενοδοχεία στον 
κόσμο, ή το Belmond 

Monasterio 5* 
 GHL Hotel Lago 

Titicaca  5* (ex Libertador) 
στο Πούνο 

 Costa del Sol 
Arequipa 5* (ex Libertador) 
 Estelar 5* στη Λίμα 
 Europa 5* στη Λα Παζ, 

Βολιβία  
 

 Πτήση από Ίκα πάνω από το οροπέδιο της Νά-

σκα με τους γεωγλυφικούς σχηματισμούς 

 Επίσκεψη και διαμονή στην Αρεκίπα, την δεύτερη 

σε μέγεθος πόλη του Περού. 

 Επίσκεψη στο σπάνιο αρχαιολογικό χώρο Τιχου-

ανάκο της Βολιβίας 

 Επίσκεψη στο πλουσιότερο τροπικό δάσος της 

γης, αυτό του Αμαζονίου  

 Ημιδιατροφή καθημερινά, στον Αμαζόνιο πλή-

ρης διατροφή  

 Η τιμή του ταξιδιού αποδεικνύει για άλλη μια φορά 

ότι χρειάζεται μεράκι, εξειδίκευση, έμπειρο αρχηγό και 

πολύ φαντασία. Το Versus Travel διαθέτει τεράστια ε-

μπειρία στον συγκεκριμένο προορισμό. Γι΄ αυτό, όλοι 

οι ταξιδιώτες που πραγματοποίησαν το ταξίδι αυτό 

μαζί μας, λένε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία της 

ζωής τους και ότι έζησαν πολλά περισσότερα απ΄ 

όσα τους υποσχεθήκαμε!!!  

 Οι αναχωρήσεις του Versus πραγματοποιούνται! 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες 

με τις συνεχείς ακυρώσεις μακρινών ταξιδιών. Το Ver-

sus Travel πολύ σπάνια ακυρώνει ταξίδι και αυτό για 

δύο λόγους: Γιατί πραγματοποιεί αναχωρήσεις με Έλ-

ληνα αρχηγό ακόμα και με μικρή συμμετοχή και γιατί 

έχει πολύ προσιτή τιμή. Έτσι πραγματοποιούμε το τα-

ξίδι αυτό όλες τις εποχές του χρόνου, ακόμα και τις 

πιο "δύσκολες". 

 Εξαιρετικός Έλληνας αρχηγός, με πολύχρονη ε-

μπειρία στο Περού. 

 

 
 



 

 

ΣΤΟ VERSUS  
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ 

 
Palacio del Inka a Luxury Collection 5*  στο Κούσκο 

Ένα ξενοδοχείο εμπειρία 
 
 

 

 

 

 

Ένα ιστορικό ξενοδοχείο 5 αστέρων, που φιλοξενεί τον πρόεδρο του Περού όταν 
επισκέπτεται το Κούσκο, με έντονη τη μίξη πολιτισμών και εποχών ως προς τη σχε-
δίασή του. Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία και είναι κοντά στην κεντρική πλατεία και 
δίπλα από το Ναό Korikancha, μία από τις 4 πιο ιερές περιοχές για τους Ίνκας. Πα-
ρέχονται ευχάριστη διαμονή και υπέροχες υπηρεσίες για χαλάρωση και αναζωογό-
νηση αλλά και πληροφορίες για την περιοχή όλο το 24ωρο. Η διαμονή σας θα απο-
τελέσει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. 

GHL Hotel Lago Titicaca 5* (ex Libertador) στο Πούνο 
 

     

Ξενοδοχείο 5 αστέρων με υπέροχη θέα στη Λίμνη Τιτικάκα, πολύ εκλεπτυσμένο και 
μοντέρνο. Διαθέτει λίμνη, τζακούζι, χώρους άθλησης και ευεξίας καθώς και 24ωρη 
υπηρεσία δωματίου. Όλα τα δωμάτια είναι σύγχρονα και ευρύχωρα και διαθέτουν 
πολλές ανέσεις και υπηρεσίες. Υπέροχα γεύματα, εξαιρετικό φαγητό, φιλόξενο 
μπαρ. Αξέχαστη διαμονή υψηλών προδιαγραφών!!  

 

 

 

 
 



 

 

ΣΤΟ VERSUS  
ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ 

 
ESTELAR 5* στη Λίμα 

 
Στην περιοχή Miraflores στη Λίμα, το Hotel Estelar Miraflores προσφέρει καταλύματα 5 
αστέρων και δωρεάν Wi-Fi. Απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Διεθνές Αεροδρό-
μιο Jorge Chavez και 20 λεπτά από το κέντρο της Λίμα. 

Belmond Monasterio 5* στο Κούσκο 
 

       
Η διαμονή σε ένα πραγματικό παλιό 
μοναστήρι είναι από μόνη της μία ε-
μπειρία. Το Belmond Monasterio 5* 
προσφέρει αυτή την ασυνήθιστη εμπει-
ρία, καθώς είναι ένα πρώην μοναστήρι 
που έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο. 
Διαθέτει boutique δωμάτια και σουίτες, 
αυλή για περιπάτους αλλά και εστιατό-
ρια με εμπνευσμένες δημιουργίες από 
την παράδοση των Άνδεων.  

 

 
 



 

 

 
EUROPA 5* στη Λα Παζ - Βολιβία 

Πεντάστερο ξενοδοχείο σε εξαιρετική θέση στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται σε μια α-
σφαλή περιοχή κα σε κοντινή απόσταση από σημεία ενδιαφέροντος (Μητροπολιτικό 
Καθεδρικό Ναό της Λα Παζ, Plaza Murillo, Εκκλησία Αγίου Φραγκίσκου, Στάδιο Hernando 
Siles, Εθνικό Μουσείο Αρχαιολογίας) αλλά και από καταστήματα. Από τα επάνω δωμά-
τια μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη Λα Παζ. Διαθέτει 150 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, 3 
εστιατόρια, εσωτερική πισίνα, φαγητό εξαιρετικό, εκπληκτικές υπηρεσίες δωματίου, προ-
σωπικό υπέροχο και φιλικό. Ευχάριστη διαμονή, μοναδική εμπειρία!!! 

 

       

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ημέρες 

16 ημέρες 

 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

KL 1572 24/10/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 743 24/10/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΙΜΑ 12:35 18:05 

AF 483 07/11/2020 ΛΙΜΑ – ΠΑΡΙΣΙ 21:50 16:20 

AF 1032 08/11/2020 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

KL 1572 19/11/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:35 

KL 743 19/11/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΙΜΑ 12:35 19:05 

KL 744 03/12/2020 ΛΙΜΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21:05 14:55 

KL 1581 03/12/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:05 

 
 



 

17 ημέρες 

 

16 ημέρες 

 

16 ημέρες 

 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

KL 1572 24/12/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:35 

KL 743 24/12/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΙΜΑ 12:35 19:05 

ΑF 483 08/01/2021 ΛΙΜΑ – ΠΑΡΙΣΙ 21:50 16:20 +1 

ΑF 1032 09/01/2021 ΠΑΡΙΣΙ  – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 +1 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

AF 1033 17/02/2021 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

AF 480 17/02/2021 ΠΑΡΙΣΙ – ΛΙΜΑ 12:10 19:40 

KL 744 03/03/2021 ΛΙΜΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21:05 14:55 +1 

KL 1581 04/03/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:05 +1 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

KL 1572 12/03/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:35 

KL 743    12/03/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΙΜΑ 12:35 19:05 

KL 744 26/03/2021 ΛΙΜΑ –  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21:05 14:55 +1 

KL 1581 27/03/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:05 +1 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφι-
ξης 

KL 1572 24/04/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 743 24/04/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΙΜΑ 12:35 18:05 

KL 744 08/05/2021 ΛΙΜΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19:55 15:20 +1 

KL 1581 09/05/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 +1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS 

 Επισκεφθείτε το εξαιρετικό μουσείο Λάρκο Χερρέρα, 
από τα 10 κορυφαία της Νότιας Αμερικής.  

 Θαυμάστε από ψηλά τους εκπληκτικούς γεωγλυφικούς 
σχηματισμούς της Νάσκα. 

 Κάντε εξορμήσεις στη ζούγκλα του Αμαζονίου, τον με-
γαλύτερο πνεύμονα του πλανήτη μας. 

 Εξερευνήστε το μοναδικό Κούσκο, τον "Ομφαλό της 
Γης". 

 Περιηγηθείτε στο επιβλητικό φρούριο Σαξαχουαμάν με 
το τριπλό κυκλώπειο τείχος. 

 Απολαύστε τη μαγεία του Μάτσου Πίτσου, της ιερής 
πόλης των Ίνκας. 

 Ανακαλύψτε τις πόλεις Πίσακ και Ογιανταϊτάμπο στην 
Ιερή κοιλάδα των Ίνκας. 

 Γνωρίστε τους ιθαγενείς Ούρος στα πλωτά νησιά τους, 
που είναι φτιαγμένα από καλάμια τοτόρα στη λίμνη Τιτι-
κάκα. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVEL IDENTITY 
Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το 
πρόγραμμα αυτό τη "ναυαρχίδα των τα-
ξιδιών του Versus Travel". Ένα ταξίδι που 
το χαρακτηρίζει η πληρότητα, η πληθω-
ρικότητα και οι συναρπαστικές εναλλα-
γές των εικόνων. Το ταξίδι στο Περού εί-
ναι η "αναγκαία" εισαγωγή στους προ-
κολομβιανούς πολιτισμούς, στους γηγε-
νής πληθυσμούς, αλλά και στα άλυτα 
μυστήρια της Νότιας Αμερικής. Με προ-
σεκτικό σχεδιασμό, χωρίς να βάζουμε 
"νερό στο κρασί μας",  εκμεταλλευόμα-
στε στο έπακρο κάθε λεπτό της ημέρας, 
όπως άλλωστε αξίζει σε ένα ταξίδι στα 
εκπληκτικά δημιουργήματα των Άνδεων, 
σε φυλές που αντιστάθηκαν στον κατα-
κτητή, σε αφάνταστες πόλεις της αυτο-
κρατορίας των Ίνκας και στο πλουσιό-
τερο τροπικό δάσος της γης, αυτό του 
Αμαζονίου. Η επιλογή των ξενοδοχείων 
που θα βρείτε μόνο στο Versus, είναι 
στοιχεία που εντάξαμε στο πρόγραμμά 
μας αρκετά χρόνια τώρα και δεν τα απο-
χωριζόμαστε, ούτε  άλλωστε και το πά-
θος μας για την ποιότητα και σε αυτό το 
πρόγραμμα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους δρόμους των Ίνκας 
 
Ο Μπίνγκαμ είχε σπουδάσει Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες και το ενδιαφέρον του στρεφόταν γύρω 
από την ιστορία των λαών της Λατινικής Αμερικής. Τον Ιούλιο του 1911 ξεκίνησε από το Κούσκο η 
περουβιανή αποστολή του Γέιλ (Yale Peruvian expedition), την οποία στελέχωναν ένας γιατρός, 
ένας τοπογράφος, ένας γεωλόγος, ένας μηχανικός, ένας ντόπιος οδηγός, ο ίδιος ο Μπίνγκαμ και 
ένας παλιός συμφοιτητής του. Στόχος τους να ανακαλύψουν τις χαμένες πόλεις των Ίνκας που ανέ-
φεραν στα κείμενά τους ο Αντόνιο ντε λα Καλάντσα και ο Αντόλφ Μπανταλιέ. Μέχρι να φτάσουν 
την κορυφή που οι Ινδιάνοι ονόμαζαν Μάτσου Πίτσου, πέρασαν μέσα από αδιάβατες ζούγκλες. 
Από την κορυφή αυτή όμως, μπόρεσαν να δουν την παράξενη πόλη, στην οποία πιθανότατα κατέ-
φυγαν οι Ίνκας όταν το Κούσκο καταλήφθηκε από τους Ισπανούς. Τη στιγμή της ανακάλυψής του 
το Μάτσου Πίτσου βρισκόταν στις ίδιες συνθήκες στις οποίες το είχαν αφήσει οι κάτοικοί του πριν 
από περίπου 400 χρόνια. Η πέτρινη πόλη είχε μετατραπεί σε ζούγκλα. Έως τον Απρίλιο του 1912 ο 
Μπίνγκαμ εργαζόταν στο Μάτσου Πίτσου καθαρίζοντάς το και μελετώντας το. Ύστερα έγραψε και 
δημοσίευσε ένα άρθρο στο National Geographic με τίτλο «Στον θαυμαστό κόσμο του Περού» (In 
the Wonderland of Peru), περιλαμβάνοντας όλο το χρονικό της ανακάλυψης και πληροφορίες για 
τα ευρήματά του. 
 
Τι οδήγησε τους ταξιδιώτες να λένε «Περού μόνο με το Versus» 
Αυτό το μεγαλείο σάς καλούμε να ανακαλύψουμε μαζί όπως ακριβώς κάνουμε δύο δεκαετίες τώρα. 
Ένα καλοσχεδιασμένο ταξίδι που κάλυψαν δύο κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης και οδηγούν 
τους ταξιδιώτες στη διαπίστωση «Περού μόνο με το Versus». Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει παγιώσει 
αυτήν τη διαπίστωση.  
Η πτήση από τη Λίμα στην Αρεκίπα, αλλά και από το Ίκα στη Νάσκα για να αποφύγετε τα χιλιάδες 
κουραστικά χιλιόμετρα στις Άνδεις (υπάρχουν αρκετές οδικές διαδρομές για να 
γνωρίσετε τη χώρα σε βάθος); Το πρόγραμμα με τις εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και τις γενναιό-
δωρες παροχές, χωρίς να παραλείπει τη Βολιβία, την Αρεκίπα και τον Αμαζόνιο; Η ανεπανάληπτη 
τιμή, απόκτημα της μεγάλης συμμετοχής σας όλα αυτά τα χρόνια; Οι εξειδικευμένοι αρχηγοί των α-
ποστόλων μας; 
Εμείς πιστεύουμε κάτι ανώτερο από όλα αυτά. Ίσως η μεγάλη μας αγάπη για αυτό το μεγαλείο του 
πολιτισμού των Ίνκας που μας προσέλκυσε από τα πρώτα βήματά μας. 
Σας προσκαλούμε σε ένα αλλιώτικο ταξίδι στο Περού, κρατώντας σας πάντα από το χέρι. Κλείστε τα 
μάτια, αφουγκραστείτε την πέτρα και ακούστε έναν παράξενο ψίθυρο. Όσα δεν κατάφεραν να 
πουν οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί τα λένε τα ίδια τα ερείπια της αυτοκρατορίας των Ίνκας: Οι πέ-
τρινοι φύλακες των Άνδεων. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ 

 
Ο Αμαζόνιος υδροδοτεί το απέραντο τροπικό δά-
σος της Νοτιοαμερικανικής ηπείρου, μεταφέρο-
ντας συνολικά το ένα πέμπτο (1/5) του γλυκού νε-
ρού που κυκλοφορεί πάνω στη γη. 
Από τις εκβολές του στον Ατλαντικό μέχρι τις πηγές 
του στις Περουβιανές Άνδεις κοντά στον Ειρηνικό, 
ενώνει φυλές και πολιτισμούς, αλλάζει ταυτότητα 
και κατεύθυνση, μαγεύει και συναρπάζει. Ζωτική 
αρτηρία μιας ολόκληρης ηπείρου, ο Αμαζόνιος 
χαρίζει τα αγαθά του στους Ινδιάνους του Περού, 
στους υλοτόμους της Κολομβίας και στους αγρό-
τες της Βραζιλίας.  
Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ζωής στον πλανήτη, 
ένας ποταμός – γίγαντας με περισσότερους από 
1000 παραπόταμους.  
Έχει μήκος 6.570 km (δεύτερος μετά το Νείλο) και 
είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου από ά-
ποψη υδάτινου όγκου. 
Τα αμέτρητα ποτάμια που κυλούν σαν φίδια μέσα 
στη λεκάνη του Αμαζονίου χωρίζονται σε τρεις κα-
τηγορίες: τα μαύρα, τα λευκά και τα καθαρά. Και οι 
τρεις αυτοί όροι είναι στην ουσία ευφημισμοί, α-
φού τα νερό έχουν απλώς διαφορετικές αποχρώ-
σεις του καφέ.  
Παρ΄ όλα αυτά είναι ενδεικτικοί των διαφορών και 
κυρίως της προέλευσης των ποταμών.  
Τα ποτάμια με "λευκό" νερό, όπως ο Rio Solimoes 
και ο Rio Madeira είναι γεμάτα από ιζήματα που 
προέρχονται από τη γεωλογικά νεαρή οροσειρά 
των Άνδεων.  
Το "μαύρο νερό" του Rio Negro και άλλων ποτα-
μών που ρέουν από το Βορρά προέρχονται από 
τα δάση των πεδιάδων της βορείου Αμαζονίας, τα 
οποία έχουν αμμώδες έδαφος. Ρέουν πιο αργά και 
είναι πιο ζεστά από τον Rio Solimoes.  
Τα φυτά που σαπίζουν μέσα στο νερό, τους δίνουν 
αυτό το σκούρο χρώμα και τα κάνουν πιο όξινα, 
πράγμα που σημαίνει ότι έχουν λιγότερα έντομα 
και επομένως από αυτά μεταδίδονται λιγότερες α-
σθένειες (ελονοσία).  
Οι παραλίες κατά μήκος του Rio Negro είναι αμμώ-
δεις ενώ αυτές του Solimoes λασπώδεις.  
Από την άλλη πλευρά οι παραπόταμοι του Soli-
moes προσελκύουν περισσότερα άγρια ζώα απ΄ 
ότι αυτοί του Negro.  

Τέλος τα ποτάμια με καθαρό νερό όπως ο Rio 
Tapajós που πηγάζει από τη κεντρική Βραζιλία 
περνούν μέσα από παλιότερους γεωλογικούς 
σχηματισμούς και επομένως δεν περιέχουν 
ούτε ιζήματα ούτε οργανικές ύλες. 
Η Λεκάνη του Αμαζονίου απλώνεται σε εννέα 
χώρες της Νότιας Αμερικής και καλύπτει μια έ-
κταση μεγαλύτερη των 3.000 χιλιόμετρα από 
δύση προς ανατολή και 2.000 χιλιόμετρα από 
βορρά προς νότο.  
Το μεγαλύτερο τμήμα της είναι καλυμμένο από 
πυκνά τροπικά δάση.  
Σ΄ ολόκληρη την περιοχή του Αμαζονίου βρί-
σκουν καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες είδη του ζω-
ικού  βασιλείου. Η άγρια φύση κάνει αισθητή 
την παρουσία της κάθε στιγμή. Εδώ η ανθρώ-
πινη παρουσία είναι σπάνια, αλλά η ανάμνησή 
της πολύ δυνατή.  
Σ΄ αυτό το μοναδικό ναό της φύσης, ένα άλλο 
είδος του ζωικού βασιλείου έκανε την εμφάνισή 
του τα τελευταία χρόνια.  
Ο λευκός Homo Sapiens, το πιο καταστροφικό 
είδος στον πλανήτη, αφού μέσα σε μερικές δε-
καετίες κατέστρεψε όλα όσα τα άλλα είδη του 
δάσους κατόρθωσαν να διατηρήσουν για εκα-
τομμύρια χρόνια.  
Η συνεχιζόμενη καταστροφή του τεράστιου 
αυτού πνεύμονα οξυγόνου από την εκτεταμένη 
εκμετάλλευση της ξυλείας και τη μετατροπή 
περιοχών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θέτει σε 
κίνδυνο την οικολογική ισορροπία του πλα-
νήτη. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΚΟΝΚΙΣΤΑΔΟΡΕΣ (CONQUISTADORES) 
Είναι οι Ισπανοί εξερευνητές που συμμετείχαν στην πολιτική και στρατιωτική επιχείρηση (conquista) 
του 16ου αιώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κυριαρχία της Ισπανίας στην Κεντρική και Νότια 
Αμερική, εκτός από τη Βραζιλία, η οποία κατελήφθη από την Πορτογαλία.  

"Κονκισταδόρες" (conquistadores) στα Ισπανικά σημαίνει κατακτητές. Ακόμα και σήμερα οι κρί-
σεις των ιστορικών σχετικά με τη δράση των κονκισταδόρες είναι αντικρουόμενες. Ορισμένοι εστιά-
ζουν κυρίως στο θάρρος και στη γενναιότητά τους, ενώ άλλοι υπογραμμίζουν την ωμότητά τους 
απέναντι στους ιθαγενείς και το θρησκευτικό τους φανατισμό. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που 
τονίζουν ιδιαίτερα τη δίψα του πλούτου που τους εμψύχωνε. Ωστόσο, είναι εκείνοι που προσέφε-
ραν στην Ισπανία την πιο εκτεταμένη αποικιακή αυτοκρατορία. Ήταν πράγματι τολμηροί και γεν-
ναίοι, σκληροί προς τους εχθρούς, διψασμένοι για περιπέτειες, αλλά και βαθιά θρησκευόμενοι. 
Στην πλειονότητά τους ήταν άνθρωποι σκληροί και αμόρφωτοι, αλλά ικανοί πολεμιστές. Οι ηγέτες 
τους ήταν συχνά γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών, ωστόσο ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρω-
ποι ταπεινής καταγωγής, στους οποίους η ανακάλυψη του Χριστόφορου Κολόμβου αποτελούσε 
ισχυρό πόλο έλξης. Αυτοί ήταν και οι σπουδαιότεροι αρχηγοί της κατάκτησης. Πράγματι, μεταξύ 
των πρώτων που ανακάλυψαν και κατέκτησαν το Νέο Κόσμο υπάρχουν λίγα ονόματα μελών επι-
φανών οικογενειών, ενώ οι περισσότεροι ήταν λαϊκής καταγωγής: ο Φρανσίσκο Πισάρο (ο κατα-
κτητής του Περού), ο Φερνάντο Κορτές (ο στρατιωτικός ηγέτης που υπέταξε το Μεξικό), ο Βάσκο 
Νουνιέθ ντε Μπαλμπόα (με το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο το άνοιγμα του δρόμου προς 
τον Ειρηνικό), ο Ντιέγκο ντε Αλμάγκρο (ο οποίος συνέβαλε στην κατάκτηση του Περού), ο Πέντρο 
ντε Βαλντίβια (ο ιδρυτής της Χιλιανής πόλης Σαντιάγο και της Κονσεψιόν), ο Γκαρθία ντε Παρέδες 
(που κατέλαβε τη Βενεζουέλα), ο Μπελαλκάσαρ (κατακτητής του Ισημερινού και της Κολομβίας), οι 
Πέντρο ντε Αλβαράδο, Αλόνσο ντε Οχέδα, Σεμπαστιάν ντε, Φερνάντο ντε Σότο, Νικολάς ντε 
Eρέντια.  

Οι κονκισταδόρες – οι οποίοι κατάγονταν κυρίως από την Ανδαλουσία αλλά και τις επαρχίες της 
Καστίλης και της Εστρεμαδούρα, έδρασαν μεταξύ των ετών 1500 και 1580, περίοδος η οποία ορο-
θετεί την Ισπανική κατάκτηση. Η τελευταία, αρχικά είχε τη μορφή μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχεί-
ρησης, η οποία όμως διεξήχθη με τόσο σκληρές μεθόδους, που προκάλεσε την κατακραυγή α-
κόμα και των συγχρόνων τους, οι καταδικαστικές εκφράσεις των οποίων είχαν ιδιαίτερη ηθική αξία.  
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν 
σκοπό τον εύκολο πλουτισμό, όχι μόνο των πρωταγωνιστών της κατάκτησης, αλλά και των χρη-
ματοδοτών τους, κράτους και ιδιωτών (ανάμεσα στους οποίους ήταν συχνά η βασιλική οικογένεια 
και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του παλατιού). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική λεηλασία 
όλου του πλούτου των αμερικανικών πληθυσμών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εργάζονται σκληρά 
και υπό συνθήκες δουλείας, στην υπηρεσία των κατακτητών. 

Μία από τις πιο γοητευτικές χώρες της Νότιας Αμερικής, το Περού, φέρει μέχρι σήμερα τη 
σφραγίδα των αρχαίων Ινδιάνικων πολιτισμών και των Ισπανών κατακτητών του. Οι αρ-
χαίες πόλεις και τα μουσεία τους με εκθέματα από όλους τους προκολομβιανούς πολιτι-
σμούς (Τσαβίν, Μοτσίκα, Τσιμού, Ίνκας κλπ.), τα επιβλητικά βουνά, τα κατάλευκα λάμα, οι 
παραδοσιακές μουσικές, τα χειροτεχνήματα της περουβιάνικης λαϊκής παράδοσης, τα περί-
φημα υφαντά με τα γεωμετρικά σχέδια, τα πολυποίκιλτα υφάσματα, τα έντονα χρώματα 
και κυρίως οι γελαστοί άνθρωποι που κρατούν παραδόσεις απαράλλακτες για αιώνες, μας 
φέρνουν σε επαφή με τον υπέροχο, μυστηριώδη κόσμο του Περού.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η Ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Λίμα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Άφιξη, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Διανυκτέ-
ρευση στη Λίμα. 
 
2η Ημέρα: Λίμα – Ίκα – Πτήση πάνω από το οροπέ-
διο της Νάσκα (Διήμερη προαιρετική εκδρομή ή 
δύο ελεύθερες ημέρες στη Λίμα) – Ίκα   
Σήμερα αναχωρούμε νωρίς το πρωί για μια διή-
μερη προαιρετική εκδρομή στα νησάκια Μπαγιέ-
στας και στα «εξωγήινα σχήματα» της Νάσκα. Όσοι 
δεν επιλέξουν την προαιρετική αυτή εκδρομή θα έ-
χουν δύο ελεύθερες ημέρες στη Λίμα.  
Οι μαγευτικές πτυχές της χώρας αρχίζουν να ξεδι-
πλώνονται. Άφιξη στην Ίκα. Από εκεί μεταφερόμα-
στε στο αεροδρόμιο, απ’ όπου πετώντας έχουμε τη 
μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε από ψηλά το ο-
ροπέδιο της Νάσκα, την πάμπα, όπου πριν από 
2.000 χρόνια δημιουργήθηκαν οι μοναδικοί αυτοί 
γεωγλυφικοί σχηματισμοί πάνω στο ξηρό και ά-
γονο έδαφός της, σε μια περιοχή που καταλαμβά-
νει έκταση 525 τ.χλμ. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη 
δημιουργία των σχηματισμών αυτών. Ο Έριχ φον 
Ντάινικεν υποστηρίζει πως είναι έργα εξωγήινων 
πολιτισμών, ενώ διαπρεπείς επιστήμονες, όπως η 
Μαρία Ράιχε και ο Τζουζέπε Ορεφίτσι θεωρούν πως 
είναι έργα των κατοίκων της Νάσκα, οι οποίοι είχαν 
αναπτύξει έναν εξαιρετικό πολιτισμό από το 200 
π.X. έως το 600 μ.X. Η πτήση σε ύψος περίπου 300 
μέτρων είναι μία αλησμόνητη εμπειρία κι ένα απα-
ράμιλλο φωτογραφικό θέμα. Μην τη χάσετε! Μετά 
το τέλος της πτήσεις μεταβαίνουμε στο ξενοδοχείο 
μας στην Ίκα. Διανυκτέρευση. 
 
3η Ημέρα: Ίκα – Παράκας – Νησιά Μπαγιέστας – 
Λίμα – Πτήση για Αρεκίπα (συνέχεια προαιρετικής 
εκδρομής)      
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στο Παράκας και από 
εκεί θα αναχωρήσουμε με ταχύπλοο για μια δίωρη 
κρουαζιέρα στον υδροβιότοπο Μπαγιέστας, έναν 
επίγειο παράδεισο για πουλιά και θαλάσσιους λέο-
ντες. Μία σειρά από άγριες, απρόσιτες και φυσικά 
ακατοίκητες βραχονησίδες αποτελούν τον υδροβιό-
τοπο αυτό, ο οποίος φιλοξενεί χιλιάδες θαλασσο-
πούλια, όπως γλάρους, πελεκάνους, κορμοράνους 
κλπ., εκατοντάδες θαλάσσιους λέοντες και αμέ-
τρητα καβούρια, αστερίες, πεταλίδες κλπ. Το θέαμα 

Λίμα, η πρωτεύουσα του Περού 

Στο οροπέδιο της Νάσκα 

Αρεκίπα 
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Λίμπεκ 

 
 

και το άκουσμα είναι "στιγμές της ζωής μου φωτεινές 
…". Από τις νησίδες αυτές συλλέγεται ακόμα και σή-
μερα το γκουάνο, η ευεργετική αξία του οποίου ως 
λίπασμα, ήταν από πολύ παλιά γνωστή στους Πε-
ρουβιανούς. Επιστρέφοντας, θα αναχωρήσουμε 
για την Λίμα οδικώς. Από εκεί θα πάρουμε την πτήση 
για την Αρεκίπα, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Πε-
ρού, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, που εί-
ναι σε είναι κτισμένη σε υψόμετρο 2.360 μέτρων. Ά-
φιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυ-
κτέρευση. 
 
4η Ημέρα: Αρεκίπα – Πούνο  
Η ονομασία «Αρεκίπα» είναι αβέβαιης ετοιμολογίας, 
αλλά πιθανότατα στη γλώσσα των Αϋμάρα 
(Aymara) σημαίνει «πέρα από την κορυφή», εννο-
ώντας την κορυφή του ηφαιστείου Ελ Μίστι (El Misti, 
υψόμετρο 5.822 m), ενός εκ των τριών που είναι ο-
ρατά από την πόλη. Τα άλλα δύο είναι το Τσατσάνι 
(Chachani, υψόμετρο 6.075 m) και το Πίτσου Πί-
τσου  (Pichu Pichu, υψόμετρο 5.669 m). Η αποι-
κιακή 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 από-
σταση 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 α-
νέκαθεν στη γεωργία. Η Αρεκίπα λέγεται η «Λευκή 
Πόλη», καθότι κατά την οικοδόμησή της χρησιμο-
ποιήθηκε ευρύτατα το «σιγιάρ» (sillar), ένα λευκό, ε-
λαφρύ και αδιάβροχο ηφαιστιογενές πέτρωμα. 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας θα 
επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι της Santa 
Catalina, ένα μεγάλο συγκρότημα που εγκαινιά-
στηκε το 1580 και είναι κτισμένο σε στυλ μουδέχαρ 
(mudejar: μίξη ευρωπαϊκών και αραβικών στοι-
χείων που έφεραν οι Ισπανοί). Θα επισκεφθούμε ε-
πίσης 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 εί-
ναι η μούμια της «Χουανίτα» (Juanita), μιας κοπέ-
λας 13 περίπου ετών, η οποία θυσιάστηκε με χτύ-
πημα στο κεφάλι περί το 1480, πάνω ή δίπλα στην 
κορυφή του ηφαιστείου Αμπάτο (Ampato, υψόμε-
τρο 6.228 μ.), σε 100 km ΒΔ της Αρεκίπα. Η μούμια 
βρέθηκε το 1995 στα πλαίσια μιας αρχαιολογικής 

Θαλασσοπούλια στο Μπαγιέστας 

Στο μοναστήρι της Santa Catalina, 
στην Αρεκίπα 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

αποστολής που ερευνούσε ιερά των Ίνκας και είχε 
διασωθεί μέσα σε παγετώνα. Στη συνέχεια θα ανα-
χωρήσουμε για το Πούνο, που είναι κτισμένο σε υ-
ψόμετρο 3.830 μέτρων στην όχθη της λίμνης Τιτι-
κάκα (Titicaca). Το όνομα της λίμνης πιθανόν να 
προέρχεται από παραφθορά των λέξεων Τίτι (= 
πούμα) και Κάλα (= βράχος) στη γλώσσα των Αϋ-
μάρα, λόγω του σχήματός της. Άφιξη και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
5η Ημέρα: Πούνο – Νήσια Ούρος – Τιαχουανάκο – 
Λα Παζ   
Πρωινή επίσκεψη στη λίμνη Τιτικάκα. Σε υψόμετρο 
3.814 m και καταλαμβάνοντας έκταση 8.560 km2, η 
Τιτικάκα είναι η «υψηλότερη» και μεγαλύτερη, πλωτή 
λίμνη στον κόσμο. Εκτείνεται ανάμεσα στο Περού 
και τη Βολιβία, και σύμφωνα με τον μύθο των Ίν-
κας, στο νησί του Ήλιου γεννήθηκε ο θεός του Ή-
λιου. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα νησιά των Ού-
ρος, που είναι φτιαγμένα από καλάμια τοτόρας 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. Εκστατικοί και εντυ-
πωσιασμένοι επιστρέφουμε στο Πούνο. Στη συνέ-
χεια αναχωρούμε για τα σύνορα. Αφού περά-
σουμε τις συνοριακές και τελωνιακές διατυπώσεις, 
μπαίνουμε στο έδαφος της Βολιβίας και οδεύουμε 
προς τον αρχαιολογικό χώρο του Τιβανάκου ή Τια-
χουανάκο, που στη γλώσσα Αϋμάρα σημαίνει "κα-
τοικία των θεών". Ο εντυπωσιακός αυτός πολιτι-
σμός αναπτύχθηκε από το 1500 π.Χ. μέχρι το 1200 
μ.Χ., με λαμπρά επιτεύγματα στο ενεργητικό του, ό-
πως η καθιέρωση του σεληνιακού και ηλιακού ημε-
ρολογίου, ο χωρισμός του χρόνου σε 365,24 ημέ-
ρες σύμφωνα με το ηλιακό ημερολόγιο, ο προσ-
διορισμός του αστερισμού του "Σταυρού του Νό-
του", η διατύπωση και καθιέρωση της θεωρίας 
«Τιαουανάκο» κλπ. Η επίσκεψή μας περιλαμβάνει το 
«λιθικό μουσείο», το αρχαιολογικό μουσείο και τις 
ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο, όπου βρί-
σκεται το σημαντικότερο μνημείο του Τιαχουανάκο, 
η περίφημη «Πύλη του Ήλιου». Προχωρούμε προς 
την "Ειρήνη", τη Λα Παζ, την πρωτεύουσα της Βολι-
βίας, στην οποία φθάνουμε το απόγευμα. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

Γυναίκες με παραδοσιακές ενδυμασίες 
στο Πούνο 

Στη λίμνη Τιτικάκα 

Νησιά Ούρος, λίμνη Τιτικάκα 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6η Ημέρα: Λα Παζ (Ξενάγηση πόλης, Κοιλάδα Φεγ-
γαριού)   
Η ιστορία και τα μνημεία της ιδιόμορφης, ιδιότυπης 
και μοναδικής αυτής πόλης που είναι χτισμένη 
μέσα σε μια χαράδρα σε υψόμετρο 3.200-3.900 μέ-
τρων, μας περιμένουν για να τα γνωρίσουμε κατά 
τη σημερινή μας ημέρα. Αρχίζουμε από το σπανιό-
τατο γεωλογικό φαινόμενο της Κοιλάδας του Φεγ-
γαριού (Valle de la Luna) και συνεχίζουμε με το τε-
λεφερίκ για μια εκπληκτική θέα όλης της πόλης, την 
πλατεία Μουρίγιο με τον Καθεδρικό Ναό, το Προε-
δρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το εξαιρετικό 
Μουσείο Χρυσού, το σπίτι του Μουρίγιο και κατα-
λήγουμε στην αγορά των μαγισσών. Ελεύθερο α-
πόγευμα για τα ψώνια σας στη Λα Παζ. Διανυκτέ-
ρευση. 
 
7η Ημέρα: Λα Παζ – Κόπα Καμπάνα – Πούνο  
Αναχώρηση για την Κόπα Καμπάνα, μια πόλη που 
είναι διάσημη για την εκκλησία της Παναγίας, την 
οποία θα επισκεφθούμε με την άφιξή μας. Στη συ-
νέχεια θα συνεχίσουμε για το Πούνο. Άφιξη και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
8η Ημέρα: Πούνο – Σιγουστάνι – Κούσκο    
Διαδρομή πολυποίκιλη η σημερινή, με τοπία ά-
γριας ομορφιάς συνεχώς εναλλασσόμενα και με 
το εντυπωσιακό υψόμετρο των 4.335 m στη Λα Ρά-
για, στα σύνορα ακριβώς των δυο νομών. Στη δια-
δρομή μας θα επισκεφθούμε το Σιγιουστάνι, τη νε-
κρόπολη των Κόγιας και των Ίνκας, οι οποίοι επέ-
λεξαν τον χώρο αυτό για να θάβουν τους υψηλούς 
νεκρούς τους. Θα ξεναγηθούμε στη νεκρόπολη, 
θα δούμε τον τρόπο ταφής των νεκρών, αλλά και 
τον τρόπο χτισίματος των ταφικών μνημείων. Επί-
σης, θα σταματήσουμε στο σπίτι ενός ιθαγενούς 
της κοινότητας των Κόγιας, για να δούμε από κο-
ντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των ιθαγενών 
του υψιπέδου του Περού. Συνεχίζοντας φθάνουμε 
στο Κούσκο, που το όνομά του σημαίνει «Ομφα-
λός 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 άκ-
μασε και καταλύθηκε ο πολιτισμός των Ίνκας δια-
τηρεί 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 συμπερι-
ληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

Λάμα, σήμα-κατατεθέν του Περού 

 

Χορευτές σε γιορτή στο Κούσκο 

Αλπάκα ατενίζει λίμνη  
στο βόρειο Περού 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
9η Ημέρα: Κούσκο – Ιερή Κοιλάδα: Πίσακ – Ογια-
νταϊτάμπο   
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, ξύ-
λινα, δερμάτινα και βέβαια κόκα, είναι τα αγαθά 
που μπορείτε να διαλέξετε από αυτήν την αγορά. 
Μην παραλείψετε να γευθείτε μια εμπανάδα και τσί-
τσα μοράδα. Τι είναι αυτά; Θα σας εξηγήσει ο ξε-
ναγός σας. Μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πό-
λεις των Ίνκας, η πόλη του Ογιαντάυ ή Ογιανταϊτά-
μπο, μας περιμένει στη συνέχεια για να μας δείξει τη 
θαυμαστή ακρόπολή της με ιερό αφιερωμένο στον 
θεό Ήλιο. Πόλη με πολύ πλούσια ιστορία, διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορική πορεία της 
αυτοκρατορίας και στην οριστική πτώση της στα 
χέρια των Ισπανών κατακτητών. Άφιξη και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
10η Ημέρα: Ογιανταϊτάμπο – Μάτσου Πίτσου – 
Κούσκο    
Η σημαντικότερη ανάμνηση του ταξιδιού μας θα εί-
ναι σε λίγες ώρες πραγματικότητα. Αφού πραγμα-
τοποιήσουμε μία διαδρομή με πούλμαν, επιβιβαζό-
μαστε στο τραίνο που τρέχει παράλληλα με τον 
Ιερό ποταμό κατά μήκος της Ιερής Κοιλάδας, μέχρι 
την περιοχή Άγουας Καλιέντες (Aguas Calientes – 
Θερμά Νερά). Από εδώ επιβιβαστούμε σε άλλο 
πούλμαν, που θα μας φέρει στην είσοδο του αρ-
χαιολογικού χώρου του Μάτσου Πίτσου. Οι λέξεις 
είναι φτωχές να πουν και οι  φωτογραφικές μηχα-
νές 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, που εγκαταλείφθηκε λίγο 
πριν μπουν οι Ισπανοί στην αυτοκρατορία, διατη-
ρώντας έτσι την απόλυτη μυστικότητά της μέχρι το 
1911, όταν την ανακάλυψε ο Χάιραμ Μπίνγκαμ. 
Ένα σύνολο από σιωπηλά πέτρινα ερείπια ναών, 
ανακτόρων, σπιτιών, υδραγωγείων και πύργων, 
θεμελιωμένων στην κάθετη ορθοπλαγιά, μαρτυ-
ρούν το μεγαλείο ενός μοναδικού πολιτισμού. Α-

Παραδοσιακοί χοροί στο Κούσκο 

Τοπική λαϊκή αγορά στο Περού 

Η Πύλη του Ήλιου 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πολαύστε τη μαγεία του τοπίου και γνωρίστε την ι-
στορία της πόλης από τον έμπειρο ξεναγό μας. Η 
επιστροφή μας στο Κούσκο με τα ίδια συγκοινω-
νιακά μέσα, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να 
καταλαγιάσουν στο νου και στην καρδιά μας όσα 
είδαμε και μάθαμε σήμερα, όσα με τρόπο θεϊκό δη-
μιούργησαν η φύση και ο άνθρωπος σε μία ερω-
τική στιγμή. Διανυκτέρευση. 
 
11η Ημέρα: Κούσκο (Ξενάγηση πόλης)  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης. Πρώτη μας επίσκεψη 
η Κορικάντσα, ο σημαντικότερος Ναός των Ίνκας 
στο Κούσκο, τόπος λατρείας του Ήλιου και των Ου-
ράνιων 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 μονα-
δική πολεοδομική ικανότητα των Ίνκας δημιούρ-
γησε μία από τις ωραιότερες πλατείες του κόσμου, 
σήμα κατατεθέν του Κούσκο. Εδώ βρίσκεται ο αρι-
στουργηματικός Καθεδρικός Ναός, χτισμένος στη 
θέση που βρισκόταν το αυτοκρατορικό ανάκτορο 
των Ίνκας. Υπέροχος ναός, με μοναδικά δείγματα 
πρώιμης χριστιανικής αγιογραφίας της ζωγραφι-
κής σχολής του Κούσκο. Στη συνέχεια θα κατευ-
θυνθούμε 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 Σαξαχου-
αμάν, με το τριπλό κυκλώπειο τείχος, ένα μεγαλι-
θικό μνημείο αλησμόνητης ομορφιάς και θρησκευ-
τικής σημασίας. Εδώ λατρευόταν ο θεός Ήλιος και 
ο Κεραυνός, σε τελετές που γίνονται ακόμη και σή-
μερα κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου. 
Επόμενη στάση μας είναι στο Κένκο (λαβύρινθος), 
ναός της Μητέρας-Γης και του Πούμα, που είναι 
λαξεμένος πάνω σε έναν βράχο. Περνώντας από 
την Πούκα Πουκάρα, ένα από τα πολλά οχυρά του 
αυτοκρατορικού στρατού, χτισμένα σε τακτά δια-
στήματα γύρω από το Κούσκο, καταλήγουμε στο 
Ταμποματσάι, ένα επίσης μεγαλιθικό μνημείο με τις 
τρεις ιερές πηγές των Ίνκας, στο οποίο καταλήγουν 
οι προσκυνητές του ιερού πάρκου. Η ημέρα μας 
δεν τελειώνει εδώ. Αφού επιστρέψουμε στο ξενοδο-
χείο για λίγη ξεκούραση, θα ξεκινήσουμε με τα πό-
δια προς την πλατεία των Όπλων, για να την απο-
λαύσουμε φωταγωγημένη και να μεταβούμε στη 
συνέχεια σε εστιατόριο της πόλης, στο οποίο θα έ-

Γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές 

Λα Παζ, η πρωτεύουσα της Βολιβίας 

Στη λίμνη Τιτικάκα 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χουμε την ευκαιρία γνωρίσουμε την μουσικοχορευτική 
παράδοση του Κούσκο. Υπερπλήρεις εντυπώσεων 
απ΄ όλη την ημέρα, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.  
 
12η Ημέρα: Κούσκο – Πουέρτο Μαλδονάδο (Αμαζο-
νία)    
Για δύο ημέρες θα αφήσουμε πίσω μας τον πολιτισμό, 
θα ξεχάσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα, τις τηλεορά-
σεις και τις ειδήσεις και θα αναπνεύσουμε κάτι από τη 
ζούγκλα του Αμαζονίου, τον μεγαλύτερο πνεύμονα 
του πλανήτη μας, που δυστυχώς χάνεται προς «όφε-
λος» του πολιτισμού μας. Το αεροπλάνο θα μας μετα-
φέρει στο Πουέρτο Μαλδονάδο, μια πόλη 90.000 κα-
τοίκων, πρωτεύουσα της περιοχής, χτισμένη πάνω 
στη συμβολή δύο παραποτάμων του Αμαζονίου, του 
Μάντρε ντε Ντίος και του Ταμποπάτα. Αφού επισκεφ-
θούμε την πολύχρωμη και πολύβουη λαϊκή αγορά της 
πόλης (αν ο χρόνος το επιτρέπει), θα μεταφερθούμε 
στο λιμάνι, απ΄ όπου με μηχανοκίνητη πιρόγα θα ανα-
χωρήσουμε για τον καταυλισμό που θα μας φιλοξενή-
σει. Χτισμένος στην όχθη του Μάδρε ντε Ντιός πάνω 
σε ξύλινους πασσάλους, θα μας γνωρίσει τη φύση 
και τη ζωή στη ζούγκλα. Μετά το γεύμα θα πραγματο-
ποιήσουμε την πρώτη μας εξόρμηση στο κοντινό νησί 
των μαϊμούδων. Άγριες αλλά κάπως εξοικειωμένες με 
τον άνθρωπο, θα μας πλησιάσουν για να φάνε τις 
μπανάνες που έχει μαζί ο ιχνηλάτης μας. Τα είδη που 
υπάρχουν στο νησί είναι ο πίθηκος-αράχνη, ο πίθη-
κος-σκίουρος, ο λευκός καπουτσίνος, ο καφέ καπου-
τσίνος κ.ά. Επιστροφή στον καταυλισμό για δείπνο. Το 
βράδυ κι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, πάμε για 
νυχτερινό σαφάρι αλιγάτορα. Αν είμαστε τυχεροί θα 
τον δούμε από κοντά. Καλή τύχη και καληνύχτα!!! 
 
13η Ημέρα: Πούερτο Μαλδονάδο (Ζούγκλα Αμαζο-
νίου)   
Πρωινή έγερση, ύστερα από έναν γλυκύτατο ύπνο 
μέσα στη φύση και εξόρμηση στη ζούγκλα για να α-
πολαύσουμε τα αμέτρητα είδη αιωνόβιων δένδρων, τα 
πολύχρωμα φυτά και λουλούδια της Αμαζονίας, κα-
θώς και τους θάμνους με τις θαυμαστές ιατρικές τους 
ιδιότητες. Το μόνο που διαταράσσει την ησυχία της 
ζούγκλας είναι οι τσακωμοί των παπαγάλων macao, 
οι έρωτες των love birds και τα κρωξίματα των λογής 
λογής εξωτικών πουλιών. Η βόλτα μας καταλήγει στο 
παρατηρητήριο της ζούγκλας για να θαυμάσουμε τη 
φύση από ψηλά και να ξαποστάσουμε στη μικρή λί-
μνη, όπου θα κάνουμε βαρκάδα με χειροκίνητη πι-
ρόγα για να απολαύσουμε από κοντά τα νούφαρα 
και τις νεροχελώνες να λιάζονται πάνω σε πεσμένους 

Μάτσου Πίτσου 
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κορμούς δένδρων. Επιστρέφουμε στον καταυλισμό 
για το γεύμα μας και λίγη ξεκούραση. Το απόγευμα 
θα επισκεφθούμε μια φάρμα ιθαγενών και θα γνωρί-
σουμε τις φυτείες της περιοχής: μπανανιές, μάνγκο, 
ανανάδες, μανιόκες, κόκα κλπ. Επιστροφή στον κα-
ταυλισμό. Διανυκτέρευση. 
 
14η Ημέρα: Πούερτο Μαλδονάδο – Λίμα    
Αποχαιρετάμε σήμερα τη ζώνη της Αμαζονίας και πε-
τάμε για την πρωτεύουσα Λίμα. Χρόνος ελεύθερος 
για μια βόλτα στην αγορά Λαρκομάρ με τα καταστή-
ματα χρυσού, πήλινων, κεραμικών, μάλλινων προϊό-
ντων αλπάκα κλπ. Διανυκτέρευση. 
 
15η Ημέρα: Λίμα (Ξενάγηση) – Πτήση επιστροφής 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του Ισπανι-
κού Αντιβασιλείου της Αμερικής, που ιδρύθηκε από 
τον Φρανσίσκο Πισάρρο στα μέσα του 16ου αιώνα. 
Θα δούμε τις αριστοκρατικές συνοικίες Σαν Ισίδρο και 
Μιραφλόρες, τις πλατείες Γκράου, Σαν Μαρτίν και Άρ-
μας, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον πο-
ταμό Ρίμακ που έδωσε το όνομά του στην πόλη και 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό και το μονα-
στήρι του Αγίου Φραγκίσκου που φιλοξενεί το πρώτο 
νεκροταφείο-κατακόμβη της Λίμας. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο «Πουέμπλο Λίμπρε», το ελεύθερο χω-
ριό, όπου πρωτοσυναντήθηκαν οι δύο ελευθερωτές 
του Περού, ο Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν και ο Σιμόν Μπολί-
βαρ. Εδώ βρίσκεται το εξαιρετικό μουσείο Λάρκο Χερ-
ρέρα, που συγκαταλέγεται στα 10 κορυφαία της Νό-
τιας Αμερικής και περιλαμβάνει καταπληκτικές συλλο-
γές από χρυσά, ασημένια, πήλινα και υφαντά αντικεί-
μενα. Ανάμεσα στα άλλα, το μουσείο διαθέτει τη με-
γαλύτερη ανοιχτή αποθήκη της Νότιας Αμερικής με 
45.000 αντικείμενα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την επιστροφή μας στην Ευρώπη. 
 
16η Ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρ-
νακα 

Πουέρτο Μαλδονάδο 

Περπατώντας πάνω απ’ τα σύννεφα, 
στο Μάτσου Πίτσου 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

 
 



 

 

 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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 2020: 24.10, 19.11  
                  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:17.02, 12.03, 26.04, 16.05  
                                                                                                      16 ημέρες 

€ 3.390 € 3.570 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 
€ 4.570 

με τους φόρους 
                                                             Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 930 

                          ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24.12.20             17 ημέρες 
Με μια παραπάνω διανυκτέρευση στην Λίμα 

€ 3.590 € 3.770 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 
€ 4.790 

με τους φόρους 
                                                                Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 1010 
Προαιρετική εκδρομή στη Νάσκα και στα νησιά  Μπαγιέστας:+€196 

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. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 
**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι ώρες 
του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότη-

τας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη 
διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις τιμές 
των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, κατόπιν διαθεσι-

μότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης 
από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο 

αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 πρό-
βλημα λόγω μη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπη-
κοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνι-
κών διαβατηρίων οφείλουν να επι-
κοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρε-
σβεία της χώρας στην οποία επι-
θυμούν να ταξιδέψουν, προκειμέ-
νου 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 αεροδρό-
μιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 
να ταξιδέψετε με αστυνομική ταυ-
τότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε 
ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική 
ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. 
Ενημερωθείτε σχετικά από το 
τμήμα πωλήσεων.  
• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαί-
νει ότι έχετε διαβάσει το παρόν 
πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 
και συμφωνείτε με τα αναγραφό-
μενα, και ότι αναντίρρητα αποδέ-
χεστε τους όρους συμμετοχής 
που αναγράφονται στα έντυπά 
μας και στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. 
Αν θέλετε να διαβάσετε τους ό-
ρους συμμετοχής, παρακαλούμε 
ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 
σταθμό  
 Επιλεγμένα πολύ καλά ξενοδοχεία 4* sup. και 5*: στο Κού-
σκο το Palacio del Inka a Luxury Collection Hotel 5* ή το 
Belmond Monasterio 5*, GHL Hotel Lago Titicaca 5* (ex Lib-
ertador) στο Πούνο, το Costa del Sol 5* (ex Libertador) στην 
Αρεκίπα, Estelar 5* στη Λίμα, Europa 5* στη Λα Παζ, Βολιβία. 
Lodge με βασικές ανέσεις στην περιοχή του Αμαζονίου.  
 Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό, δείπνο). Στον Αμαζό-
νιο πλήρης διατροφή.  
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφο-
νται στο πρόγραμμα. 
 Τοπικός ξεναγός  
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός   
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 
Travel 
 
 Αναχωρήσεις από Κύπρο  
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 
ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 
(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιω-
τική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβά-
νει) εκτός από Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 
 
Δεν περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδω-
ρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα ο-
ποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πα-
κέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπά-
νες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπά-
νες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπά-
νες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 
για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτι-
κών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευ-
τικές 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 πα-
ρεξηγήσεων: 950  €  
 Φόροι που πληρώνονται τοπικά, περίπου 15 $ 
 

Προσοχή:  
δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια  

στo Περού και στην Βολιβία.  

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί  
δίκλινο δωμάτιο + πτυσσόμενο κρεβάτι 

 

 
 



 

 Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-
νικά 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 έ-
χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-
σία 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 κατά-
θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-
θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 
για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 1000 €.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-
τάθεσης 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 περί-
πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-
καταβολή 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 κό-
στους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνο-
νται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έ-
γκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 
πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τρά-
πεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλα-
γών της κάρτας σας.  
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γί-
νουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ει-
δική αίτηση που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  
 
 

Αριθμοί λογαριασμών 
καταθέσεων 

ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατά-
θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 
να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 
συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 
φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-
ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-
στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-
κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 
προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 
VersusTravel. 

 
 

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 ταξιδεύ-
ουμε, 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 α-
ναδεικνύουν 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 προορι-
σμούς. 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 διά-
θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-
φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-
ούς, 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 κλεί-
νουν 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 Μεγά-
ρου, 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 αγά-
πης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-
λων 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 αστι-
κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-
λεια 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 ταξι-
διών 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 παρατηρη-

τικότητας, 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 υπολογι-
στή 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 μπο-
ρείτε 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 αρ-
χηγός 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 γραμ-
μές 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 εύ-
κολη 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 πληθυ-
σμιακά 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 αναγκα-
στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 
ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-
σεις 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 πράτ-
τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-
νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-
λευταία 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 εξει-
δικευμένο 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 ευχαριστη-
μένους 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 νιώ-
θουν 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 ταξι-
διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-
μπειρες 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 ελ-
ληνικής 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 πολ-
λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-
νάμ 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 Νό-
τια 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 εται-
ρεία 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! 
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