
 

 

 

 
 
 
 

     
 

 
 
 
 

4 Διανυκτερεύσεις στο Κούσκο, έναν τόπο-κόσμημα, από τους 
σημαντικότερους στη Λατινική Αμερική και 1 Διανυκτέρευση 
στην Ιερή Κοιλάδα 

  

Ταξιδέψτε στο Περού με τους ειδικούς. Ένα "χρυσό" 
πρόγραμμα, που πραγματοποιούμε για 15 ολόκληρα 
χρόνια με χιλιάδες ενθουσιασμένους ταξιδιώτες και που 
έχουν καλύψει δυο κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης.  
Το Περού του Versus έχει αφήσει εποχή μεταξύ των 
ταξιδιωτών, ως ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα!  

 

 
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 αρχαίες πόλεις και τα μουσεία τους 
με εκθέματα από όλους τους προκολομβιανούς πολιτισμούς (Τσαβίν, Μοτσίκα, Τσιμού, Ίνκας κλπ.), τα 
επιβλητικά βουνά, τα κατάλευκα λάμα, οι παραδοσιακές μουσικές, τα χειροτεχνήματα της περουβιάνικης 
λαϊκής παράδοσης, τα περίφημα 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 κόσμο του Περού.  
Ένα μυστήριο είναι το Περού, που περιμένει να το ανακαλύψουμε!!! 

 
 

 

Περού 5*-Αμαζόνιος - Άνδεις  

Βολιβία, Χιλή 
    Στους δρόμους των Ίνκας  

    Φεστιβάλ Ίντι Ράιμι* 
                     Αναχώρηση: 15.06                                                                                    19 Ημέρες 

Ειδική αναχώρηση για το φεστιβάλ των Ίνκας "Inti Raymi" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

  

Ειδικό πρόγραμμα με 3 εσωτερικές πτήσεις και λιγότερες οδικές διαδρομές. 

Επιλεγμένα πολύ καλά ξενοδοχεία 5*, τα γνωστά Libertador Cusco - Palacio del Inca A Luxury Collection 

5* (Libertador), ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο Libertador 5* στο Πούνο, Sol De Oro 5* στη Λίμα, 

Europa 5* στη Λα Παζ, Βολιβία 

4 Διανυκτερεύσεις στο Κούσκο, έναν τόπο-κόσμημα, από τους σημαντικότερους στη Λατινική 

Αμερική.   

1 Διανυκτέρευση στην Ιερή Κοιλάδα 

Παρακολούθηση της σημαντικότερης γιορτής των αρχαίων Ίνκας, της Γιορτής του Ήλιου, 

Inti Raymi 

Ημιδιατροφή καθημερινά στο Περού & τη Βολιβία, μόνο πρωινό στο Σαντιάγκο, πλήρης διατροφή στον 

Αμαζόνιο  

Η τιμή του ταξιδιού αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται μεράκι, εξειδίκευση, έμπειρο 
αρχηγό και πολύ φαντασία. Το Versus Travel διαθέτει τεράστια εμπειρία 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 Versus Travel πολύ σπάνια ακυρώνει 

ταξίδι και αυτό για δύο λόγους: Γιατί πραγματοποιεί αναχωρήσεις με Έλληνα αρχηγό ακόμα και με 

μικρή συμμετοχή και γιατί έχει πολύ προσιτή τιμή. Έτσι πραγματοποιούμε το ταξίδι αυτό όλες τις 

εποχές του χρόνου, ακόμα και τις πιο "δύσκολες". 

Εξαιρετικός Έλληνας αρχηγός, με πολύχρονη εμπειρία στο Περού  

Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο Versus Travel στα ελληνικά 
  

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεππέέκκτταασσηη  σσττηηνν  ΒΒοολλιιββίίαα  κκααιι  ττηηνν  ΧΧιιλλήή  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επέκταση στις δύο  χώρες της Λατινικής Αμερικής  

� Από το Πούνο μεταφερόμαστε οδικώς στη Βολιβία και μετά από τις διανυκτερεύσεις και τις 

ξεναγήσεις μας στη Λα Παζ, αναχωρούμε αεροπορικώς για το πανέμορφο Σαντιάγκο 

��  Την επέκταση ακολουθεί ο Έλληνας αρχηγός  
 

 

Στο Versus µόνο τα κορυφαία ξενοδοχεία του Περού  
 

Palacio del inka a luxury collection 5*  hotel 
 

Libertador 5* στο Πούνο 
 

Sol De Oro 5* στη Λίµα 
 

                               (Europa 5* στη Λα Παζ, Βολιβία) 



 

 

 

 
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

BA 641 15/06/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΛΟΝ∆ΙΝΟ (Χίθροου) 15:30 17:30 

BA 251 15/06/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 21:55 07:30 

BA 2238 02/07/2017 ΛΙΜΑ -  ΛΟΝ∆ΙΝΟ (Γκαντγκουικ) 20:25 14:45 

BA 634 03/07/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ(Χίθροου) 20:50 02:25 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 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 μεγαλύτερο 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 Τιτικάκα 

 

 

 

Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το πρόγραμμα αυτό τη "ναυαρχίδα των ταξιδιών του Versus Travel". 

Πραγματοποιούμε το ταξίδι αυτό από τότε που ξεκινήσαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έχει εισπράξει 

διθυράμβους για την πληρότητά του, την πληθωρικότητα και τις εναλλαγές των εικόνων που το 

χαρακτηρίζει. Το ταξίδι στο Περού είναι η "αναγκαία" εισαγωγή στους προκολομβιανούς πολιτισμούς, 

στους γηγενής πληθυσμούς, αλλά και στα άλυτα μυστήρια της Νότιας Αμερικής.  

Με προσεκτικό σχεδιασμό, χωρίς να βάζουμε "νερό στο κρασί μας", εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο κάθε 

λεπτό της ημέρας, όπως άλλωστε αξίζει σε ένα ταξίδι στα εκπληκτικά δημιουργήματα των Άνδεων, σε 

φυλές που αντιστάθηκαν στον κατακτητή, σε αφάνταστες πόλεις της αυτοκρατορίας των Ίνκας και στο 

πλουσιότερο τροπικό δάσος της γης, αυτό του Αμαζονίου.  

Η επέκταση στην Βολιβία και την Χιλή, αλλά και η επιλογή των ξενοδοχείων που θα βρείτε Μόνο στο 

Versus (τα διάσημα Libertador 5*), είναι στοιχεία που εντάξαμε στο πρόγραμμά μας αρκετά χρόνια τώρα 

και δεν τα αποχωριζόμαστε, ούτε άλλωστε και το πάθος μας για την ποιότητα.   

 



 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ALPHA CHANNEL ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ 
 

Είχαµε τη χαρά, σαν οι πλέον ειδικοί στο χώρο του Περού και γενικά της Νότιας Αµερικής, 
να ταξιδεύσουµε στο Περού την αποστολή του ΑLPHA CHANNEL και συγκεκριµένα της 
εκποµπής "Εικόνες".  
Το σύνολο του ταξιδιού που επεκτάθηκε και στη Χιλή, παρουσιάστηκε από το Κανάλι 
στην εκποµπή "Εικόνες".  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ 
 

Στις 13 Αυγούστου 2014 η δηµοσιογραφική αποστολή της εκποµπής του ΑΝΤ1 "Σε 
πρώτο πλάνο" µε παρουσιάστρια την Κατερίνα Αντωνοπούλου ταξίδεψε µε το 
Versus Travel στο Περού. Το µυστήριο των Ίνκας, οι σύγχρονοι Ινδιάνοι και η 
ελληνική ψυχή στην άλλη άκρη του κόσµου µέσα από τα µάτια της έρευνας και του 

ρεπορτάζ.  

 

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS 

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. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  

  

Ένα ταξίδι πέρα από τα καθιερωµένα, που συνδυάζει τα πάντα: Από την πρωτεύουσα του 

Ισπανικού Αντιβασιλείου της Αµερικής και σηµερινή πρωτεύουσα του Περού, τη Λίµα, στον 

θαυµαστό υδροβιότοπο των νησιών Μπαγιέστας και στις µυστηριώδεις γραµµές της Νάσκα. Από 

τη µοναδική εµπειρία της ζούγκλας του Αµαζονίου στο Πουέρτο Μαλδονάδο, στον "οµφαλό της 

γης", την "αρχαιολογική πρωτεύουσα της αµερικανικής ηπείρου", το Κούσκο και στις 

σηµαντικότερες πόλεις που έχτισαν οι Ίνκας κατά µήκος της Ιερής κοιλάδας Βιλκανότα: Πίσακ, 

Ογιανταϊτάµπο και το µαγευτικό Μάτσου Πίτσου! Κι από εκεί στο Πούνο και τα πλωτά νησιά της 

φυλής Ούρος µέσα στην καταγάλανη λίµνη Τιτικάκα, την "υψηλότερη" και µεγαλύτερη πλωτή λίµνη 

στον κόσµο. Με το ταξίδι αυτό έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε τη Βολιβία µε τον 

αρχαιολογικό χώρο του Τιαχουανάκο και την ιδιόµορφη πρωτεύουσά της, τη Λα Παζ, καθώς και 

τη Χιλή µε την πρωτεύουσα Σαντιάγκο, το πολύχρωµο λιµάνι της χώρας Βαλπαραίσο και το 

διάσηµο παραθεριστικό θέρετρο Βίνια Ντελ Μαρ.    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ΑΑΜΜΑΑΖΖΟΟΝΝΙΙΟΟΣΣ  

 

Ο Αµαζόνιος υδροδοτεί το απέραντο τροπικό δάσος της 

Νοτιοαµερικανικής ηπείρου, µεταφέροντας συνολικά το 

ένα πέµπτο (1/5) του γλυκού νερού 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 αγρότες 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 άποψη υδάτινου 

όγκου. 

Τα αµέτρητα ποτάµια που κυλούν σαν φίδια µέσα στη λεκάνη του Αµαζονίου χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: τα µαύρα, τα λευκά και τα καθαρά. Και οι τρεις αυτοί όροι είναι στην ουσία ευφηµισµοί, αφού τα 

νερό έχουν απλώς διαφορετικές αποχρώσεις 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 ποταµών 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 ασθένειες 

(ελονοσία).  

Οι παραλίες κατά µήκος του Rio Negro είναι αµµώδεις ενώ αυτές του Solimoes λασπώδεις.  

Από την άλλη πλευρά οι παραπόταµοι του Solimoes προσελκύουν περισσότερα άγρια ζώα απ΄ ότι αυτοί 

του Negro.  

Τέλος τα ποτάµια µε καθαρό νερό όπως ο Rio Taρajόs 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 έκταση 

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 βρίσκουν καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες είδη του ζωικού  βασιλείου. Η 

άγρια φύση κάνει αισθητή την παρουσία της κάθε στιγµή. Εδώ η ανθρώπινη 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 δεκαετίες 

κατέστρεψε όλα όσα τα άλλα είδη του δάσους κατόρθωσαν να διατηρήσουν για εκατοµµύρια 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 πλανήτη.  
 

 

 

 

 



ΚΚοοννκκιισσττααδδόόρρεεςς  ((CCoonnqquuiissttaaddoorrss))  
 

Ισπανοί εξερευνητές που συµµετείχαν στην πολιτική και στρατιωτική επιχείρηση 

(conquista) του 16oυ αιώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την κυριαρχία της 

χώρας τους στην Κεντρική και Νότια Αµερική, εκτός από τη Βραζιλία, η οποία 

κατελήφθη από την Πορτογαλία.  

"Κονκισταδόρες" στα Ισπανικά σηµαίνει κατακτητές. Ακόµα και σήµερα οι κρίσεις 

των ιστορικών σχετικά µε τη δράση των κονκισταδόρ είναι αντικρουόµενες. 

Ορισµένοι εστιάζουν 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 προσέφεραν στην 

Ισπανία την πιο εκτεταµένη αποικιακή αυτοκρατορία. Ήταν πράγµατι τολµηροί και 

γενναίοι, 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 άνθρωποι 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 επιφανών οικογενειών, ενώ οι περισσότεροι ήταν λαϊκής καταγωγής: ο Φρανσίσκο Πισάρο (ο 

κατακτητής 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 Παλαιά και Νέα Καστίλη, την Εστρεµαδούρα και 

την Ανδαλουσία – έδρασαν µεταξύ των ετών 1500 και 1580, περίοδος η οποία οροθετεί την Ισπανική 

κατάκτηση. Η τελευταία, αρχικά είχε τη µορφή µιας µεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία όµως 

διεξήχθη µε τόσο σκληρές µεθόδους, που προκάλεσε την κατακραυγή ακόµα 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 χρηµατοδοτών 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.  

 

 

 

 

 



Ίντι Ράιµι (Inti Raymi) 

 

Ίντι Ράιµι σηµαίνει "Γιορτή του Ήλιου", 

στη γλώσσα κέτσουα.  

Ήταν θρησκευτική γιορτή των Ίνκας προς 

τιµήν του θεού του Ήλιου, Ίντι. 

Πραγµατοποιόταν γύρω στις 24 Ιουνίου και 

σηµατοδοτούσε το Χειµερινό Ηλιοστάσιο 

στο Νότιο Ηµισφαίριο και το νέο έτος για 

τους λαούς των Άνδεων.  

Στην αυτοκρατορία των Ίνκας, το Ίντι Ράιµι 

θεωρείτο η πιο σηµαντική από τις τέσσερις 

γιορτές του Κούσκο. ∆ιαρκούσε 9 ηµέρες µε 

χορούς και θυσίες ζώων για να 

εξασφαλιστεί η καλή σοδειά.  

Η τελευταία γιορτή παρουσία του 

Αυτοκράτορα των Ίνκας έγινε το 1535, 

αφού έπειτα καταργήθηκε από τους 

Ισπανούς κατακτητές και την Καθολική 

Εκκλησία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 

κάποιοι ιθαγενείς συµµετείχαν σε παρόµοιες 

τελετές, αλλά απαγορεύτηκε εντελώς το 

1572 σαν µια παγανιστική γιορτή που 

ερχόταν αντίθετη µε την Καθολική πίστη.  

Από το 1944 και κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου λαµβάνει χώρα στο Κούσκο µια µεγαλοπρεπής αναπαράσταση 

του Ίντι Ράιµι, που προσελκύει πλήθος τουριστών. 

Ο αυτοκράτορας Ίνκα µε µια παραδοσιακή προσευχή ζητά την ευλογία του Ήλιου, ο οποίος είναι η πηγή της 

ζωής για όλο το σύµπαν. Στη συνέχεια ο Ίνκα, µεταφερόµενος πάνω σε έναν χρυσό θρόνο, οδηγεί την 

µεγαλειώδη ποµπή από το κέντρο του Κούσκο στον ιερό χώρο του Σαξαχουαµάν, στους λόφους πάνω από 

την πόλη.  

Εκεί γίνεται εικονική αναπαράσταση της αρχαίας τελετής της θυσίας ενός λάµα, το µπάνιο του 

αυτοκράτορα µε τσίτσα, το ιερό ποτό των αρχαίων Ίνκας και η τελετή της Νέας Φωτιάς! Καµιά φωτιά δεν 

επιτρεπόταν στην πόλη την ηµέρα αυτή. Χρησιµοποιώντας έναν ιερό καθρέφτη, συγκέντρωναν τις ακτίνες 

του Ήλιου και έτσι η Θεϊκή Νέα Φωτιά γεννιόταν και µεταδιδόταν από άκρη σε άκρη σε όλη την πόλη. Η 

τελετή τελειώνει µε την οµιλία του Ίνκα στην αυθεντική γλώσσα των κατοίκων του Κούσκο, τα κέτσουα. 

  
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Versus µόνο τα κορυφαία ξενοδοχεία του 
Περού  

 

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 
σχεδίασή 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. Παρέχονται ευχάριστη διαµονή και υπέροχες υπηρεσίες για χαλάρωση 
και αναζωογόνηση αλλά και πληροφορίες για την περιοχή όλο το 24ωρο. Η 
διαµονή σας θα αποτελέσει µια πραγµατικά µοναδική εµπειρία. 
. 

Libertador 5* στο Πούνο 
 

 

     

 

Ξενοδοχείο 5 αστέρων µε υπέροχη θέα κοντά στη Λίµνη Τιτικάκα, πολύ 
εκλεπτυσµένο και µοντέρνο. ∆ιαθέτει 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 µόνο τα κορυφαία ξενοδοχεία του Περού  
 

Sol De Oro 5* στη Λίµα 

 
 
Σύγχρονο και µοντέρνο ξενοδοχείο µε όλες τις ανέσεις που χρειάζεστε. Τοποθετηµένο 
στο Miraflores, µόλις ένα ή δύο τετράγωνα από το Parque Kennedy, βρίσκεται κοντά σε 
καταστήµατα, αγορές, εστιατόρια και αξιοθέατα. Πολύ φιλικό προσωπικό, εξυπηρετικό 
και επαγγελµατικό, πλούσιες και ποικίλες ανέσεις. Ένα υπέροχο µέρος για να µείνεις. 

 
 

Europa 5* στη Λα Παζ - Βολιβία 
Πεντάστερο ξενοδοχείο σε εξαιρετική θέση στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται σε µια 
ασφαλή 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 δωµάτια µπορείτε να δείτε ολόκληρη τη Λα Παζ. ∆ιαθέτει 15 πλήρως 
εξοπλισµένα δωµάτια, 3 εστιατόρια, εσωτερική πισίνα, φαγητό εξαιρετικό, εκπληκτικές 
υπηρεσίες δωµατίου, προσωπικό υπέροχο και φιλικό. Ευχάριστη διαµονή, µοναδική 
εµπειρία!!! 
 

       



  
  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ- ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Σαντιάγκο της Χιλής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο, την πόλη που ίδρυσε ο Ντον Πέδρο ντε Βαλντίβια το 1541.  
Αρχίζουµε την ξενάγησή µας σήµερα από τον λόφο του Αγίου Χριστόφορου, ένα µητροπολιτικό πάρκο 
στην καρδιά της πόλης, που στεφανώνεται µε το άγαλµα της Παναγίας της Ελεούσας. Περνάµε από τη 
συνοικία Μπέλλα Βίστα - την Πλάκα του Σαντιάγκο - και από τη σύγχρονη συνοικία Βιτακούρα µε εξαιρετική 
ρυµοτοµία. Η πόλη του µέλλοντος Αποκίντο είναι η επόµενη συνοικία που διασχίζουµε, πριν φθάσουµε στον 

ιππικό όµιλο, µια έκταση 74 εκταρίων που δίνει µια ανάσα στην πόλη. Περνώντας από την ιστορική 
λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, φθάνουµε στην κεντρική αρτηρία της πόλης, την Ο' Χίγκινς, που διακοσµείται µε 
αγάλµατα ηρώων και λόγιων και µε µνηµεία αφιερωµένα στους νεκρούς του πολέµου του Ειρηνικού του 
1878. Επόµενη στάση µας η πλατεία Συντάγµατος και το Προεδρικό Μέγαρο Λα Μονέδα µε την τόσο έντονη 
και φορτισµένη πολιτική ζωή κατά τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, πεζοί διασχίζουµε το ιστορικό κέντρο 
της πόλης για να γνωρίσουµε τα πιο σηµαντικά της κτίρια, που έχουν κριθεί αρχιτεκτονικά µνηµεία του 

Σαντιάγκο: το Μουσείο Προκολοµβιανής Τέχνης, το ∆ικαστικό Μέγαρο, το πρώην κτίριο της εφηµερίδας "Ελ 
Μερκούριο" και το µέγαρο στο οποίο στεγαζόταν το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα βήµατά µας θα µας 
οδηγήσουν στην πλατεία των Όπλων. Εδώ θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό, που άρχισε να κτίζεται το 
1749 και ολοκληρώθηκε το 1899, θα δούµε το ∆ηµαρχείο του Σαντιάγκο, το Ιστορικό Μουσείο της 
πρωτεύουσας, το Κεντρικό Ταχυδροµείο, που ήταν το πρώτο προεδρικό µέγαρο πριν αυτό µεταφερθεί στο Λα 

Μονέδα, καθώς και το Μνηµείο της Αµερικής, που είναι και το "χιλιόµετρο" της πόλης. Επιβιβαζόµαστε στο 
πούλµαν και θαυµάζουµε το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και την είσοδο του λόφου της Σάντα Λουτσία, 
στον οποίο οι Ισπανοί κατέσφαξαν όλα τα γυναικόπαιδα των ιθαγενών Μαπούτσε. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ - ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ - ΒΙΝΙΑ ΝΤΕΛ ΜΑΡ - ΣΑΝΤΙΑΓΟ 
Μια πανέµορφη διαδροµή είναι το ιντερλούδιο στη 
σηµερινή µας ηµέρα. Οι κοιλάδες Κουρακαβή και 
Κασαµπλάνκα είναι κατάφυτες µε οπωροφόρα 
δένδρα, λαχανικά, αλλά κυρίως µε αµπελώνες που 
παράγουν το περίφηµο Χιλιανό κρασί, το καλύτερο 
της Αµερικάνικης ηπείρου και ένα από τα καλύτερα 

του κόσµου. Εξ΄ άλλου οι Χιλιανοί είναι ιδιαίτερα 
υπερήφανοι για τα γεωργικά τους προϊόντα. Το 
Βαλπαραίσο, ναυτική βάση των Ισπανών, έγινε το 
σηµαντικότερο λιµάνι της χώρας. Σήµερα είναι ο 
ναύσταθµος του πολεµικού ναυτικού της Χιλής και έχει 
κριθεί από την Ουνέσκο θησαυρός παγκόσµιας 

κληρονοµιάς. Μία κυριολεκτικά πολύχρωµη πόλη, η 
"πάνω ρούγα" της οποίας είναι αµφιθεατρικά κτισµένη 
στην πλαγιά του οµώνυµου κόλπου. Ξύλινα σπίτια µε 
επένδυση από λαµαρίνα, στενά δροµάκια και σοκάκια, κατοικίες βικτοριανής εποχής, παλιά αρχοντικά, 
πλατείες και η πανεπιστηµιούπολη, συνθέτουν έναν ζωγραφικό πίνακα αντάξιο του Γκογκέν και του Βαν 
Γκογκ. Το ιστορικό κέντρο του λιµανιού πολύ πιο κλασικό, µε το Κοινοβούλιο της χώρας που µεταφέρθηκε 

εδώ µε απόφαση του δικτάτορα Πινοσέτ, το µνηµείο στην πλατεία Ιταλίας, το "Σχολείο Ελλάς", την πλατεία 
της Νίκης µε τον Καθεδρικό Ναό, τη δηµοτική βιβλιοθήκη, µια τεράστια µανόλια ηλικίας 300 χρόνων και το 
µνηµείο της Νίκης. Η πλατεία Σοτοµαγιόρ είναι η µεγάλη κεντρική πλατεία του Βαλπαραίσο. ∆εσπόζει το 
µνηµείο του ναύαρχου Αρτούρο, διοικητή του πολεµικού ναυτικού της Χιλής στον πόλεµο του Ειρηνικού. Η 
πλατεία στεφανώνεται µε ένα επιβλητικό κτίριο στα χρώµατα της θάλασσας. Περνώντας από αγάλµατα που 

προσφέρθηκαν από ξένες χώρες στη Χιλή το 1910, στα εκατοντάχρονα της απελευθέρωσής της από τους 
Ισπανούς, οδεύουµε προς το Βίνια Ντελ Μαρ, το πολυτελές παραθεριστικό θέρετρο του Σαντιάγκο και της 
χώρας. Μια καταπράσινη µικρή διαδροµή θα µας φέρει στο µουσείο Φονκ, όπου ένα άγαλµα Μοάι µας 
εισάγει στον πολιτισµό των Ραπανούι, των κατοίκων του Νησιού του Πάσχα. Πολλές θεωρίες έχουν 
διατυπωθεί τόσο για την προέλευση του λαού, όσο και για την προέλευση των αγαλµάτων Μοάι. Η εκδροµή 
µας συνεχίζεται στη Ρενιάκα, ένα ακόµα θέρετρο µε εξαιρετικές παραλίες. Εδώ, εάν θέλετε, δοκιµάστε εξαίσιες 

θαλασσινές γεύσεις σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής. Επιστροφή στο Σαντιάγκο αργά το απόγευµα. 
 



4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ- ΛΑ ΠΑΖ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την "Ειρήνη", 
τη Λα Παζ, την πρωτεύουσα της Βολιβίας. Άφιξη, 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΛΑ ΠΑΖ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΚΟΙΛΑ∆Α 
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ)  
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 µέτρων, µας 
περιµένουν για να τα γνωρίσουµε κατά τη σηµερινή 
µας ηµέρα. Αρχίζουµε από το σπανιότατο γεωλογικό 

φαινόµενο της Κοιλάδας του Φεγγαριού και συνεχίζουµε µε το ύψωµα Κίλι Κίλι για µια εκπληκτική θέα όλης 
της πόλης, την πλατεία Μουρίγιο µε τον Καθεδρικό Ναό, 
το Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το εξαιρετικό 
Μουσείο Χρυσού, το σπίτι του Μουρίγιο και 
καταλήγουµε στην αγορά των µαγισσών. Για το βράδυ 
σας προτείνουµε να παρακολουθήσετε µια εξαιρετική 

παράσταση φολκλόρ. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΛΑ ΠΑΖ- ΤΙΑΧΟΥΑΝΑΚΟ- ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ- 
ΠΟΥΝΟ 
Σήµερα θα συνεχίσουµε προς τον αρχαιολογικό χώρο 
του Τιβανάκου ή Τιαχουανάκο, που στη γλώσσα 
Αϋµάρα σηµαίνει "κατοικία των θεών". Ο εντυπωσιακός 
αυτός πολιτισµός αναπτύχθηκε από το 1500 π.Χ. µέχρι 
το 1200 µ.Χ., µε λαµπρά επιτεύγµατα στο ενεργητικό του, 

όπως η καθιέρωση του σεληνιακού και ηλιακού 
ηµερολογίου, ο χωρισµός του χρόνου σε 365,24 ηµέρες 
σύµφωνα µε το ηλιακό ηµερολόγιο, ο προσδιορισµός 
του αστερισµού του "Σταυρού του Νότου", 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 βρίσκεται το σηµαντικότερο 
µνηµείο του Τιαχουανάκο, η περίφηµη "Πύλη του Ήλιου". 
Στη συνέχεια αναχωρούµε για τα σύνορα. Αφού 
περάσουµε τις συνοριακές και τελωνιακές διατυπώσεις, 
θα µπούµε στο έδαφος του Περού για να φτάσουµε στο 

Πούνο και συνεχίζουµε για 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, στο νησί του 
Ήλιου γεννήθηκε ο Ίνκα και η στο νησί της Σελήνης 

Κόγια. Το πλοιάριο θα µας φέρει στα νησιά των Ούρος, 
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 εντυπωσιασµένοι 
επιστρέφουµε στο Πούνο. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΣΙΓΙΟΥΣΤΑΝΗ- ΚΟΥΣΚΟ 
∆ιαδροµή πολυποίκιλη η σηµερινή, µε τοπία άγριας οµορφιάς συνεχώς εναλλασσόµενα και µε το 
εντυπωσιακό υψόµετρο 4.335 m στη Λα Ράγια, στα σύνορα ακριβώς των δυο νοµών. Αφού περάσουµε τη 
Χουλιάκα, σηµαντικό εµπορικό κέντρο της περιοχής, θα επισκεφθούµε τη Σιγιουστάνη, τη νεκρόπολη των 
Κόγιας και των Ίνκας, οι οποίοι επέλεξαν 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. Στη συνέχεια θα σταµατήσουµε στο σπίτι ενός ιθαγενούς της κοινότητας των Κόγιας, για 
να δούµε από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των ιθαγενών του υψιπέδου του Περού. Συνεχίζουµε για 
την πρωτεύουσα των Ίνκας, το Κούσκο, που το όνοµά του σηµαίνει "Οµφαλός της Γης". Άφιξη, µεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ 
Για τον ιστορικό, τον αρχαιολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον εθνολόγο, τον καλλιτέχνη, το φωτογράφο και τον 
κάθε τουρίστα, το Κούσκο προσφέρει ανεξάντλητο υλικό. Ο τόπος που 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. Αφού 
τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας και προσαρµοστούµε στο υψόµετρο και στην αλλαγή δεδοµένων, θα 
αρχίσουµε την ξενάγηση της πόλης. Πρώτη µας επίσκεψη η Κορικάντσα, ο σηµαντικότερος Ναός των Ίνκας 
στο Κούσκο, τόπος λατρείας του Ήλιου και των Ουράνιων σωµάτων, µε θαυµαστή αρχιτεκτονική. Οι 
∆οµινικανοί µοναχοί έχτισαν εδώ τον Ναό και το Μοναστήρι του Σάντο Ντοµίνγκο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούµε την οµορφότερη πλατεία του Περού, αυτή των Όπλων, 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. 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 διαστήµατα 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 ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση, θα ξεκινήσουµε µε τα πόδια προς την 

πλατεία των Όπλων για να την απολαύσουµε φωταγωγηµένη και να µεταβούµε στη συνέχεια σε εστιατόριο 
της πόλης, στο οποίο θα έχουµε την ευκαιρία γνωρίσουµε τη µουσικοχορευτική παράδοση του Κούσκο. 
Υπερπλήρεις εντυπώσεων απ΄ όλη την ηµέρα, επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α (ΠΙΣΑΚ, ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ)  
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 αλλά και τώρα, για εθιµοτυπικούς µάλλον λόγους. 
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 

της Ίνκας, η πόλη του Ογιαντάυ, ή Ογιανταϊτάµπο, µας περιµένει στη συνέχεια για να µας δείξει τη θαυµαστή 
ακρόπολή της µε ιερό αφιερωµένο στο 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην κοιλάδα. ∆ιανυκτέρευση. 
 



 
10η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α - ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΚΤΣΟΥ - ΚΟΥΣΚΟ  
Η σηµαντικότερη ανάµνηση 
του ταξιδιού µας θα είναι σε 
λίγες ώρες πραγµατικότητα. 
Αφού πραγµατοποιήσουµε 
µία διαδροµή µε πούλµαν, 

επιβιβαζόµαστε στο τραίνο 
που τρέχει παράλληλα µε τον 
Ιερό ποταµό κατά µήκος της 
Ιερής Κοιλάδας, µέχρι την 
περιοχή Άγουας Καλλιέντες. 
Από εδώ επιβιβαστούµε σε 

άλλο 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 
το 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, όταν την ανακάλυψε ο Χάιραµ 
Μπίνγκαµ. Ένα σύνολο από σιωπηλά πέτρινα ερείπια ναών, ανακτόρων, σπιτιών, υδραγωγείων και 
πύργων, θεµελιωµένων στην κάθετη ορθοπλαγιά, µαρτυρούν το µεγαλείο ενός µοναδικού πολιτισµού. 

Απολαύστε τη µαγεία του τοπίου και γνωρίστε την ιστορία της πόλης από τον έµπειρο ξεναγό µας. Η 
επιστροφή µας στο Κούσκο µε τα ίδια συγκοινωνιακά µέσα, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να 
καταλαγιάσουν στο νου και στην καρδιά µας όσα είδαµε και µάθαµε σήµερα, όσα µε τρόπο θεϊκό 
δηµιούργησαν η φύση και ο άνθρωπος σε µία ερωτική στιγµή. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ, ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ- INDY RAYMI  
Σήµερα είναι η κορύφωση της σηµαντικότερης γιορτής των 
αρχαίων Ίνκας. Το Κούσκο γιορτάζει το Inti Raymi µε αφορµή 
το χειµερινό ηλιοστάσιο σε µια πόλη που το κυριότερο 
λατρευτικό στοιχείο ήταν ο θεός Ίντι (Ήλιος). Στα χρόνια των 
Ίνκας ήταν η πιο σηµαντική θρησκευτική τους τελετή. Τώρα 

είναι µια ξεχωριστή θεατρική αναπαράσταση, η οποία πάντως 
προσδίδει ταυτότητα στην πόλη και αναδύει αξίες και µνήµες 
µιας ένδοξης εποχής. Ο Αυτοκράτορας Ίνκα µε µια 
παραδοσιακή προσευχή ζητά την ευλογία του Ήλιου, ο οποίος 
είναι η πηγή της ζωής για όλο το σύµπαν. Στη συνέχεια ο Ίνκα, 
µεταφερόµενος πάνω σε έναν χρυσό θρόνο, οδηγεί την 

µεγαλειώδη ποµπή από το κέντρο του Κούσκο στον ιερό χώρο 
του Σαξαχουαµάν, στους λόφους πάνω από την πόλη. Θα 
µεταφερθούµε στα ερείπια, όπου έχουµε κράτηση για να παρακολουθήσουµε την αναπαράσταση της 
αρχαίας τελετής της θυσίας ενός λάµα (µην ανησυχείτε, η θυσία του λάµα πλέον είναι εικονική). Αυτή η 
ξεχωριστή ηµέρα επίσης περιλαµβάνει την Τελετή της Νέας Φωτιάς! Καµιά φωτιά δεν επιτρεπόταν στην πόλη 
την ηµέρα αυτή. Χρησιµοποιώντας έναν ιερό καθρέφτη, συγκέντρωναν τις ακτίνες του Ήλιου και έτσι η Θεϊκή 

Νέα Φωτιά γεννιόταν και µεταδιδόταν από άκρη σε άκρη σε όλη την πόλη. Θα δούµε επίσης την 
αντιπροσωπευτική µεταφορά του Ίνκα και το µπάνιο του µε τσίτσα, το ιερό ποτό των αρχαίων Ίνκας. Η 
τελετή τελειώνει µε την οµιλία του Ίνκα στην αυθεντική γλώσσα των κατοίκων του Κούσκο, τα κέτσουα. 
Επιστροφή στο Κούσκο, έχοντας το βράδυ ελεύθερο για µια τελευταία βόλτα στην υπέροχη πλατεία των 
Όπλων. ∆ιανυκτέρευση. 

 
 
 
 
 



12η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ- ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΛΝΤΟΝΑ∆Ο(ΑΜΑΖΟΝΙΑ)  
Για δύο ηµέρες θα αφήσουµε πίσω µας τον 
πολιτισµό, θα ξεχάσουµε τα κινητά µας τηλέφωνα, 
τις τηλεοράσεις και τις ειδήσεις και θα αναπνεύσουµε 
κάτι από τη ζούγκλα του Αµαζονίου, τον µεγαλύτερο 
πνεύµονα του πλανήτη µας, που δυστυχώς χάνεται 
προς "όφελος" του πολιτισµού µας. Το αεροπλάνο 

θα µας µεταφέρει στο Πουέρτο Μαλδονάδο, µια 
πόλη 90.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της περιοχής, 
χτισµένη πάνω στη συµβολή δύο παραποτάµων του 
Αµαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος και του 
Ταµποπάτα. Αφού επισκεφθούµε την πολύχρωµη και 
πολύβουη λαϊκή αγορά της πόλης (αν ο χρόνος το 

επιτρέπει), θα µεταφερθούµε στο λιµάνι, απ΄ όπου µε 
µηχανοκίνητη πιρόγα θα αναχωρήσουµε για τον 
καταυλισµό που θα µας φιλοξενήσει. Χτισµένος στην 
όχθη του Μάντρε ντε Ντίος πάνω σε ξύλινους 
πασσάλους, θα µας γνωρίσει τη φύση και τη ζωή 
στη ζούγκλα. Μετά το γεύµα θα 

πραγµατοποιήσουµε 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 πίθηκος-σκίουρος, ο λευκός καπουτσίνος, ο καφέ καπουτσίνος κ.ά. Επιστροφή στον καταυλισµό 
για δείπνο. Το βράδυ κι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, σας προτείνουµε νυχτερινό σαφάρι αλιγάτορα. 
Αν είµαστε τυχεροί θα τον δούµε από κοντά. Καλή τύχη και καληνύχτα!!! 

 
 
13η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΛ∆ΟΝΑ∆Ο (ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ) 
Πρωινή έγερση, ύστερα από ένα γλυκύτατο ύπνο µέσα στη φύση και 
εξόρµηση στη ζούγκλα για να απολαύσουµε τα αµέτρητα είδη αιωνόβιων 
δένδρων, τα πολύχρωµα φυτά και λουλούδια της Αµαζονίας, καθώς 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 λίµνη, όπου θα κάνουµε βαρκάδα µε χειροκίνητη πιρόγα για να 
απολαύσουµε από κοντά τα νούφαρα και τις νεροχελώνες να λιάζονται πάνω σε πεσµένους κορµούς 
δένδρων. Επιστρέφουµε στον καταυλισµό µας για το γεύµα µας και λίγη ξεκούραση. Το απόγευµα θα 

επισκεφθούµε µια φάρµα ιθαγενών που καλλιεργούν τη γη τους και θα γνωρίσουµε τις φυτείες της 
περιοχής: µπανανιές, µάνγκο, ανανάδες, µανιόκες, κόκα κλπ. Επιστροφή στον καταυλισµό. ∆ιανυκτέρευση. 



 

 
14η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΛ∆ΟΝΑ∆Ο - ΛΙΜΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Περού, τη Λίµα. Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ (Ξενάγηση)  
Σήµερα θα γνωρίσουµε την πρωτεύουσα του 

Ισπανικού Αντιβασιλείου της Αµερικής, που ιδρύθηκε 
από τον Φρανσίσκο Πισάρο στα µέσα του 16ου αι. Θα 
δούµε τις αριστοκρατικές συνοικίες Σαν Ισίδρο και 
Μιραφλόρες, τις πλατείες Μπολονιέζι, Γκράου, Σαν 
Μαρτίν και Άρµας, το Προεδρικό Μέγαρο, το 
∆ηµαρχείο, 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. Χρόνος ελεύθερος για µια βόλτα 
στην αγορά Λαρκοµάρ µε τα καταστήµατα χρυσού, πήλινων, κεραµικών, µάλλινων προϊόντων αλπάκα κλπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 
16η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΑΣ - ΝΑΣΚΑ (Προαιρετική εκδροµή) 
Σήµερα αναχωρούµε νωρίς το πρωί για µια διήµερη προαιρετική εκδροµή στα νησάκια Μπαγιέστας και στα 
ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ της Νάσκα.  
Όσοι δεν επιλέξουν την προαιρετική αυτή εκδροµή θα έχουν δύο ελεύθερες ηµέρες στη Λίµα.  
Οι µαγευτικές πτυχές της χώρας αρχίζουν να ξεδιπλώνονται. Σήµερα θα συναντηθούµε µε την πρώτη 
µελλοντική µας ανάµνηση, το θαυµαστό υδροβιότοπο των νησιών Μπαγιέστας. Ακολουθώντας µια 

πραγµατικά πρωτόγνωρη διαδροµή δίπλα στον Ειρηνικό, ανάµεσα σε καταπράσινες πεδιάδες και απόλυτα 
ερηµικά τοπία, διασχίζοντας µεγάλες και µικρές πόλεις, φθάνουµε στο Παράκας, απ΄ όπου θα 
αναχωρήσουµε για µια δίωρη κρουαζιέρα µε ταχύπλοο στον υδροβιότοπο Μπαγιέστας, έναν επίγειο 
παράδεισο για πουλιά και θαλάσσιους λέοντες. Μία σειρά από άγριες, απρόσιτες και φυσικά ακατοίκητες 



βραχονησίδες αποτελούν τον υδροβιότοπο αυτό, ο οποίος φιλοξενεί χιλιάδες θαλασσοπούλια, όπως 

γλάρους, πελεκάνους, κορµοράνους κλπ., εκατοντάδες θαλάσσιους λέοντες, πιγκουΐνους και αµέτρητα 
καβούρια, αστερίες, πεταλίδες κλπ. Το θέαµα και το άκουσµα είναι "στιγµές της ζωής µου φωτεινές …". Από τις 
νησίδες αυτές συλλέγεται ακόµα και σήµερα το γκουάνο, η ευεργετική αξία του οποίου ως λίπασµα ήταν από 
πολύ παλιά γνωστή στους Περουβιανούς. Όταν επιστρέψουµε στο Παράκας, σας προτείνουµε να δοκιµάσετε 
µια καταπληκτική καβουρόσουπα σε ταβέρνα του λιµανιού. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας φθάνουµε στη 
Νάσκα το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
17η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΣΚΑ - ΛΙΜΑ  
Η πιο συγκλονιστική "µελλοντική ανάµνηση" µας περιµένει σήµερα το πρωί. Μεταφερόµαστε στο 
αεροδρόµιο απ’ όπου πετώντας µε µονοκινητήριο έχουµε την µοναδική ευκαιρία να θαυµάσουµε από ψηλά 
το οροπέδιο της Νάσκα, την Πάµπα, όπου πριν από 2.000 χρόνια δηµιουργήθηκαν οι µοναδικοί αυτοί 
γεωγλυφικοί σχηµατισµοί πάνω στο ξηρό και άγονο έδαφός της, σε µια περιοχή που καταλαµβάνει έκταση 

525 χλµ2. Πέπλο µυστηρίου καλύπτει τη δηµιουργία των σχηµατισµών αυτών. Ο Έριχ φον Ντένικεν 
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 µτ είναι µία αλησµόνητη 
εµπειρία κι ένα απαράµιλλο φωτογραφικό θέµα. Μην τη χάσετε! Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε ένα 
εργαστήριο κεραµικής για να γνωρίσουµε πώς ο πολιτισµός αυτός, χωρίς τροχό, µε το χέρι, κατασκεύασε 

κεραµικά υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας, που απεικονίζουν στιγµές της καθηµερινής ζωής. Στη 
συνέχεια αναχωρούµε τη Λίµα όπου φθάνουµε αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ- ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ ΛΑΡΝΑΚΑ/ ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Αθήνα/ Λάρνακα/ Αθήνα 
 
19η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ/ ΛΑΡΝΑΚΑ/ ΑΘΗΝΑ 
 

 



                                           
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό  
� Επιλεγµένα πολύ καλά ξενοδοχεία 4*sup & 5*, lodge µε 
βασικές ανέσεις στην περιοχή του Αµαζονίου   
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά στο Περού & τη Βολιβία, πρωινό 
στη Χιλή. Στον Αµαζόνιο πλήρης διατροφή  
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδροµές, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραµµα 
� **Κόστος εισόδου στο Φεστιβάλ Ίντι Ράιµι (για να 
εγγυηθούµε τις θέσεις θα πρέπει να έχουµε τα διαβατήριά 
σας τουλάχιστον 1,5 µήνα πριν την αναχώρηση) 
� Τοπικός ξεναγός  
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός   

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 
εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 
περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα και 
διανυκτερεύσεις όπως αναφέρεται παρακάτω 

3990 € 
4140 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

4340 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 1000 € Έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

∆ιήµερη προαιρετική εκδροµή στη Νάσκα & στα νησιά Μπαγέστας: +196 € το άτοµο 

Σηµαντική Παρατήρηση 
Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 

Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν 
ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση + 99 € κατ’ άτοµο  

 

*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιµή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό µεταβαίνοντας στην Αθήνα µε δικά σας µέσα. 
Απαιτείται 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

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

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 

1 διανυκτέρευση στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  
Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� 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: 800 €  
� Φόροι που πληρώνονται τοπικά, περίπου 45 $ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

Λόγω της 2ήµερης παραµονής µας στη ζούγκλα του Αµαζονίου (Πουέρτο Μαλντονάδο) συνιστάται 
εµβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού και λήψη αγωγής για την ελονοσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υγειονοµική Υπηρεσία  Τηλ: 2131600388 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 
ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει 
το Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  
  





 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  

ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  

  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 

µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 
εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους κι  έγιναν µια 
παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 

• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 
πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 
θα 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, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 

ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  



� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  

� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν. Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην 
Ανταρκτική, η Εταιρεία µας καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 
� Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 

µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 
� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 
� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
�  
� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 
� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 

Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus ClubΤα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη 
είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 

µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό.  
 
 



� Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 

 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  

 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 

 
� Ενηµερωµένο Site στο Internet  

Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 

� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  
Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 


