
 

  

 
Αναχωρήσεις: 11.04, 06.05, 17.06, 20.07, 31.08, 24.10, 10.11        26 ημέρες 

15ήμερο Βόρειο Περού: 11.04, 06.05, 17.06, 20.07, 31.08, 24.10, 10.11 

15ήμερο Νότιο Περού: 22.04, 17.05, 28.06, 10.08, 11.09, 04.11, 21.11 

Στα ανεξερεύνητα βασίλεια του Βόρειου Περού  

και στις σπάνιες ομορφιές του Νότιου Περού 

Πλήρες Περού 

Τα απάτητα μονοπάτια των Ίνκας 



 

 
 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Σπάνιο πρόγραμμα στο Περού  

με ειδικές προδιαγραφές!  

• Στο Κούσκο επιλέγουμε για τη διαμονή μας το Palacio 

del Inka, A Luxury Collection Hotel, ένα από τα καλύτερα 

ξενοδοχεία στον κόσμο, ένα ιστορικό, πολυτελές 

ξενοδοχείο στο καλύτερο σημείο της πόλης, ένα πρώην 

παλάτι των Ίνκας. 

• Όλα τα ξενοδοχεία μας είναι 5* εκτός από Χουαράζ, 

Τσίγιο, Λαμπούντ, Τσικλάγιο, μικρές πόλεις όπου 

διαμένουμε στα καλύτερα διαθέσιμα 4* και 4* sup. 

• Χρησιμοποίηση εσωτερικών πτήσεων για να 

εκμεταλλευθούμε τον χρόνο μας στα αξιοθέατα  

• Πτήση από Ίκα στις γραμμές Νάσκα, με την οποία 

"γλιτώνουμε" τη μεταφορά Ίκα-Νάσκα-Ίκα 

• Πτήση για Αρεκίπα και όχι οδική μεταφορά 

• Διαμονή στο Φαράγγι του Κόνδορα, για να δούμε το 

πρωί τους κόνδορες της περιοχής 

• Εξονυχιστική επίσκεψη των θησαυρών του Βόρειου 

Περού, σε απάτητα μονοπάτια για τους Έλληνες 

ταξιδιώτες, όπως το Τσαβίν, το Κουελάπ και το Τσίγιο 

• Ανακαλύπτουμε τον πολιτισμό των Τσατσαπόγιας, των 

"Πολεμιστών των Νεφών" 

• 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  

 

…και πολλά ακόμα στοιχεία, που συνθέτουν ένα 

μοναδικό πρόγραμμα!!! 

 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΟΥ 

Στα απάτητα 

μονοπάτια των 

Ίνκας 

 

Ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό στις 

γνωστές και άγνωστες πλευρές του 

Περού.  

Μια εξερεύνηση στο εντυπωσιακό 

Βόρειο Περού, αλλά και στην περιοχή 

της Αρεκίπα και στα πολύτιμα πετράδια 

της χώρας - το Κούσκο, το Μάτσου 

Πίκτσου, τις μυστηριακές γραμμές 

Νάσκα και τη λίμνη Τιτικάκα. 

Η απαράμιλλη ομορφιά των ορεινών 

τοπίων, τα ανέγγιχτα ινδιάνικα χωριά, οι 

πολυποίκιλοι προκολομβιανοί πολιτισμοί 

με τους μυστηριώδεις ναούς και το 

μεγαλείο του παρελθόντος που είναι 

παρόν σε κάθε μας βήμα, θα μας 

καθηλώσουν!!! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτέ άλλοτε δεν προτάθηκε ένα τόσο πλήρες πρόγραμμα για το Περού. Εντρυφούμε με μεγάλη 

λεπτομέρεια στο εντυπωσιακό και άγνωστο Βόρειο Περού, καθώς και στην περιοχή της Αρεκίπα, 

στο φαράγγι Κόλκα - το βαθύτερο του κόσμου - και  στο σημείο "Διάβαση του Κόνδορος".  

Το ταξίδι πλαισιώνεται επίσης από τα "πολύτιμα πετράδια του Περού", το Κούσκο, το Μάτσου 

Πίκτσου, τη Λίμνη Τιτικάκα, τις μυστηριακές γραμμές της Νάσκα και πολλά ακόμα μέρη, που 

περιλαμβάνονται στο κλασσικό μας πρόγραμμα του Νότιου Περού. Εξερευνήστε την πιο 

εντυπωσιακή χώρα στον κόσμο, το Περού, τη χώρα του Versus Travel. 

 

 

• Ανακαλύψτε το μυστηριώδες Καράλ, τη "μητέρα-πόλη"  

• Επισκεφθείτε το αινιγματικό Τσαβίν με τον Ναό του Μεγάλου Μαχαιριού 

• Περπατείστε στους δρόμους του Τρουχίγιο, την "πόλη της αιώνιας άνοιξης" 

• Γνωρίστε την πρωτεύουσα του ισχυρού βασιλείου των Τσιμού, το Τσαν Τσαν, την μεγαλύτερη 

προκολομβιανή πόλη της Νότιας Αμερικής 

• Αναβιώστε στην Καχαμάρκα τις τελευταίες στιγμές της πανάρχαιας αυτοκρατορίας  

• Γνωρίστε τον πολιτισμό των Τσατσαπόγιας, των "Πολεμιστών των Νεφών" στο οχυρό 

Κουελάπ, που δικαίως συγκρίνεται με το Μάτσου Πίκτσου 

• Θαυμάστε από ψηλά τους εκπληκτικούς γεωγλυφικούς σχηματισμούς της Νάσκα 

• 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 

• Γνωρίστε τους ιθαγενείς Ούρος στα πλωτά νησιά τους, που είναι φτιαγμένα από καλάμια 

τοτόρα στη λίμνη Τιτικάκα 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1987 οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Σιπάν - μια μικρή πόλη που βρίσκεται περίπου στο μέσον 

της κοιλάδας Λαμπαγιέκε, στη βόρεια ακτή του Περού - τον ασύλητο τάφο ενός ηγεμόνα του 

πολιτισμού των Μοτσίκα, που τον ονόμασαν ο "Άρχοντας του Σιπάν" (The Lord of Sipan). Πέθανε 

γύρω στο 250 π.Χ., ήταν 45-50 ετών και είχε ύψος 1,60 m. Μαζί του ήταν θαμμένα άλλα οκτώ 

άτομα (δύο άνδρες, τρεις νέες γυναίκες ένα παιδί και δύο φύλακες), ένας σκύλος και αρκετά λάμα. 

Ο τάφος περιείχε περί τα 1.000 χρυσά αντικείμενα με πολύτιμους λίθους καθώς και εκατοντάδες 

άλλα ευρήματα. Αποτελεί τον πλουσιότερο τάφο της Αμερικής που έχει ανακαλυφθεί ως 

τώρα. Ο πολιτισμός των Μοτσίκα (1ος–7ος αιώνας μ.Χ.) ξεδιπλώνεται στις πλαγιές των Άνδεων και 

στις κοιλάδες της άγονης και στενής παράκτιας ζώνης του Βόρειου Περού. Με την αγροκαλλιέργεια 

και την αλιεία συντηρούσαν μια πολυπληθή και αυστηρά διαστρωμένη κοινωνία, που κατασκεύαζε 

αρδευτικά κανάλια, πυραμίδες, παλάτια και ναούς. Αν και δεν είχαν σύστημα γραφής, οι Μοτσίκα 

απαθανάτισαν καλλιτεχνικά τις δραστηριότητές τους σε όμορφα γλυπτά και αγγεία με πολυάριθμες 

διακοσμητικές λεπτομέρειες και αναπαραστάσεις μυθολογικές, θρησκευτικές, ιστορικές και 

καθημερινής ζωής, περίτεχνα υφαντά, ζωηρόχρωμες τοιχογραφίες και θαυμάσια αντικείμενα από 

χρυσό, ασήμι και χαλκό. Στην αρχιτεκτονική, τα σπουδαιότερα μνημεία των Mοτσίκα είναι οι 

μεγάλες πυραμίδες με αναβαθμίδες, φτιαγμένες από πλίνθους ξεραμένους στον ήλιο, που 

υψώνονται σε ανοικτές πεδιάδες ή σε κορυφές λόφων πάνω σε τεράστιες βάσεις. Οι τάφοι των 

Mοτσίκα είναι ορθογώνιοι, επενδεδυμένοι με αντόμπες και με ειδικές κόγχες για τις προσφορές.  

 

 

Ο "Άρχοντας του Σιπάν" 

ο "Τουταγχαμών" της 

Αμερικής 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κονκισταδόρες (Conquistadores) 

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. 

 

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, 

μυστηριώδη κόσμο του Περού. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΣΚΑ 

Ο πολιτισμός της Νάζκα (300 π.Χ.-800 μ.Χ. - αβέβαιη χρονολόγηση, πιθανή εμφάνιση του 

πολιτισμού αυτού περί το 900 π.Χ.), που έγινε διάσημος από τις περίφημες και μυστηριώδεις 

"Γραμμές της Νάσκα". Σε μία έκταση 80 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μεταξύ των πόλεων Νάσκα 

και Πάλπα, έχουν χαραχθεί στο έδαφος εκατοντάδες σχήματα, η πλειοψηφία των οποίων είναι 

γεωμετρικά (τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, τρίγωνα, ομόκεντροι κύκλοι κ.ά.). Υπάρχουν 

επίσης πουλιά, αράχνες, πίθηκοι, ψάρια (καρχαρίες, φάλαινες, όρκες), λάμα και σαυροειδή. 

Σπανιότερες είναι οι ανθρωπόμορφες απεικονίσεις με την πλέον διάσημη εκείνη του 

"αστροναύτη", μιας φιγούρας 32 μέτρων, που φαίνεται να χαιρετά ενώ φέρει μια συσκευή που 

μπορεί να ερμηνευτεί ως σκάφανδρο.  

Η περιοχή είναι μια εξαιρετικά άνυδρη έρημος, με κοκκινόχρωμη άμμο, λόγω της κάλυψης της 

επιφάνειας του εδάφους από οξείδιο του σιδήρου, εξ ου και το όνομά της "’Έγχρωμη Κοιλάδα" 

(Pampa Colorada). Επάνω στην επιφάνεια αυτή χαράχθηκαν σε αβαθή αυλάκια οι περίφημες 

γραμμές, οι οποίες καθίστανται εμφανείς λόγω της χρωματικής αντίθεσης εδάφους και 

υποστρώματος. Τα σχήματα αυτά λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (το μεγαλύτερο έχει μήκος 

περίπου 200 μέτρα), είναι ορατά μόνο από τον αέρα και δεν υπάρχει φυσική έξαρση του 

εδάφους στην περιοχή (βουνό ή κάτι παρεμφερές), από όπου θα ήταν δυνατός ο σχεδιασμός, 

η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής αλλά και παρατήρησής τους.  

Οι "Γραμμές της Νάσκα" έγιναν γνωστές χάρη στην παρατηρητικότητα επιβατών αερογραμμών 

κατά τη δεκαετία του 1920 και λόγω του αδιαμφισβήτητου μυστηρίου που παρουσιάζουν, 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων, με κυρίαρχη τη φυσιογνωμία της 

Γερμανίδας Μαρίας Ράιχε (1903-1990), η οποία κατοικούσε στη Νάσκα από το 1948 μέχρι το 

θάνατό της. Πάντως μέχρι σήμερα καμία θεωρία δεν θεωρείται η επικρατέστερη, εκτός εάν 

πιστέψει κανείς την άποψη του Ελβετού Έρικ φον Νταίνικεν περί αρχαίων αστροναυτών. Έτσι, το 

θέμα παραμένει ανοικτό, διότι ανακαλύπτονται και νέα σχήματα.  

Ανεξαρτήτως των γραμμών, ο πολιτισμός της Νάσκα έχει να επιδείξει εξαιρετική 

πολυχρωματική κεραμική, άριστη εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων και ένα 

θαυμάσιο σύστημα υδραγωγείων, τα οποία είναι σε χρήση ακόμα και σήμερα. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  

Η ιστορία της πόλης της Καχαμάρκα στο Βόρειο Περού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μάχη 

- ουσιαστικά σφαγή - της Καχαμάρκα (Νοέμβριος 1532), όπου οι 168 στρατιώτες του Πιζάρο 

παγίδευσαν τον αυτοκράτορα των Ίνκας Αταχουάλπα (Atahualpa), ο οποίος επέστρεφε από 

το Κίτο του σημερινού Εκουαδόρ, επί κεφαλής 80.000 ανδρών, νικηφόρος μετά τον εμφύλιο 

πόλεμο κατά του ετεροθαλούς αδελφού του Χουάσκαρ (Huascar). Ο Αταχουάλπα συνελήφθη 

μετά από απάτη των Ισπανών, εκρατήθη για λύτρα τα οποία απεδόθησαν και μετά από ακόμα 

μια απάτη, δολοφονήθηκε. Είναι απορίας άξιο το πώς 168 στρατιώτες κατετρόπωσαν μία 

τεράστια δύναμη η οποία, σημειωτέον, είχε μόλις βγει  νικηφόρος από πολεμική αναμέτρηση. 

Πρέπει όμως να ληφθούν υπ’ όψιν πολλοί σοβαροί παράγοντες:  

➢ Δεν έγινε μάχη σε ανοικτό πεδίο, αλλά επρόκειτο για ενέδρα που στήθηκε κατά ανύποπτων 

ανδρών στην πλατεία της Καχαμάρκα, όπου τα στρατεύματα των Ίνκας δεν μπορούσαν 

αναπτυχθούν.  

➢ Οι Ίνκας αντιμετώπισαν για πρώτη φορά τα άγνωστα σε αυτούς πυροβόλα όπλα καθώς και 

παράξενα ζώα - άλογα και σκύλους 

➢ Εστερούντο αξιόλογου ατομικού αμυντικού οπλισμού (πανοπλίες, σιδερένια κράνη) και 

μάχονταν κυρίως με ξύλινα και λίθινα όπλα, καθώς δεν γνώριζαν την κατεργασία του σιδήρου 

➢ Επιπροσθέτως, οι Ίνκας μάχονταν όλοι μαζί, διότι ελάχιστες μονάδες τους διέθεταν εκηβόλα 

όπλα (δηλαδή όπλα που είχαν τη δυνατότητα να κτυπήσουν τον αντίπαλο από μακρυά, π.χ. 

τόξα) και αυτοί ήταν οι "Πολεμιστές των Νεφών".   

➢ Τέλος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ο μύθος του θεού-ήρωα Βιρακόχα (Viracocha), ο 

οποίος είχε ανοικτόχρωμο δέρμα και είχε πάει στη θάλασσα, υποσχόμενος ότι θα επέστρεφε.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΛΙΜΑ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Η πόλη 

ιδρύθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα από τον Φρανσίσκο 

Πισάρο και υπήρξε πρωτεύουσα του Ισπανικού Αντιβασιλείου 

της Αμερικής. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ – ΚΑΡΑΛ – ΧΟΥΑΡΑΖ   

Πρωινή αναχώρηση για το μυστηριώδες Καράλ (Caral), που 

βρίσκεται περίπου 180 χλμ βόρεια της Λίμα. Από τις μέχρι τώρα 

ανακαλύψεις φαίνεται ότι ο αρχαιότερος πολιτισμός της 

ηπείρου αναδύθηκε στο κεντρικό Περού, επονομάστηκε Νόρτε 

Τσίκο (Norte Chico) και το μεγαλύτερο κέντρο του - τουλάχιστον 

αυτό που έχει ανακαλυφθεί έως σήμερα - είναι το Καράλ. 

Πρόκειται για έναν μεγάλο προϊστορικό οικισμό στην κοιλάδα 

του ποταμού Σούπε, που οι αρχαιολόγοι τον ονομάζουν 

"μητέρα-πόλη" επειδή θεωρείται μια από τις αρχαιότερες 

οργανωμένες πόλεις του κόσμου και η παλαιότερη στην 

Αμερική. Η χρονολόγηση με τη μέθοδο του άνθρακα 14 (C14) 

ανάγει το Καράλ στο 2.627 π.Χ., μία χιλιετία και πλέον πριν την 

εμφάνιση των Ολμέκων, του αρχαιοτέρου πολιτισμού του 

Μεξικού. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η χρονολογία αυτή θα 

αναχθεί προς το παρελθόν, καθότι οι ανασκαφές συνεχίζονται. 

Το Καράλ υπήρξε μια ακμάζουσα μητρόπολη, με πυραμίδες 

που κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή με εκείνες της Αιγύπτου, 

θαυμάσιες κυκλικές πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αφού 

επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό και εξαιρετικά 

καλοδιατηρημένο αρχαιολογικό χώρο της ιερής αυτής πόλης, 

που από το 2009 βρίσκεται στον Κατάλογο Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, θα αναχωρήσουμε 

για το Χουαράζ (3.050 m). Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

   

3η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΡΑΖ - ΤΣΑΒΙΝ ΝΤΕ ΧΟΥΑΝΤΑΡ - ΧΟΥΑΡΑΖ   

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα επισκεφθούμε τον 

αρχαιολογικό χώρο Τσαβίν ντε Χουαντάρ (υψόμετρο: 3.200 μ.), 

που από το 1985 βρίσκεται στον Κατάλογο Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Το αινιγματικό Τσαβίν 

είναι ένα μεγάλο τελετουργικό κέντρο κτισμένο σε πολλά 

επίπεδα, με κύρια θεότητα τον Ιαγουάρο. Αποτελείται από ένα 

συγκρότημα κτιρίων, πυραμιδωτών κατασκευών, υπόγειων 

στοών, λαβυρινθωδών διαδρόμων, επίπεδων επιφανειών και 

πλατειών που συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλες σκάλες. O 

παλαιότερος ναός ονομάζεται "Αρχαίος Ναός" ή "Ναός του 

Μεγάλου Μαχαιριού" - στο κέντρο του βρίσκεται ένας 

σκαλισμένος γρανιτένιος μονόλιθος ύψους 4,5 μέτρων σε 

σχήμα μαχαιριού με τη μύτη προς τα κάτω, που απεικονίζει την 

ανώτατη θεότητα του Τσαβίν, τον ανθρωπόμορφο, χθόνιο 

Ιαγουάρο. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα συγκροτήματα, 

γνωστά σήμερα σαν "Νεότερος Ναός" ή "Κάστρο" (El Castillo). 

Πάνω στον πέτρινο βωμό της κεντρικής ορθογώνιας πλατείας 

του El Castillo είναι σκαλισμένος ο ουράνιος Ιαγουάρος. Στο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κέντρο αυτής της πλατείας βρέθηκε ο περίφημος οβελίσκος Tello 

(φέρει το όνομα του καθηγητή Τέλλο που τον ανακάλυψε το 

1919). Πρόκειται για έναν μονόλιθο ύψους δύο περίπου μέτρων, 

που απεικονίζει δύο αιλουροειδή - ένα αρσενικό και ένα 

θηλυκό.  Ένα από τα ωραιότερα γλυπτά που βρέθηκαν στο 

Τσαβίν είναι η Στήλη Pαϊμόντι. Έχει ύψος 1,95 μέτρα, πλάτος 74 

εκατοστά και πάχος 17 εκατοστά. Αυτή η στήλη είναι σκαλισμένη 

μόνο από τη μία πλευρά. Απεικονίζει τον θεό Ιαγουάρο, τον 

δημιουργό του κόσμου, προκάτοχο του Βιρακόχα. Είναι μια 

ανθρωπόμορφη φιγούρα με ζωόμορφα χαρακτηριστικά, πόδια 

και χέρια φιδιού. Τα μάτια και το στόμα της κεντρικής μορφής 

είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα ώστε να χρησιμεύουν και 

στις δύο άλλες φιγούρες που είναι αντεστραμμένες. Η λατρεία 

του Ιαγουάρου έφθασε μέχρι την εποχή της αυτοκρατορίας των 

Ίνκας και το μνημειακό συγκρότημα του Τσαβίν εξακολούθησε 

να θεωρείται μαντείο και τόπος προσκυνήματος. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΥΑΡΑΖ - SECHIN - ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ  

Πρωινή οδική αναχώρηση για το Τρουχίγιο, την τρίτη μεγαλύτερη 

πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα του Περού. Κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο 

του Sechin που βρίσκεται κοντά στην επαρχιακή πρωτεύουσα 

Casma. Εδώ θα μας εντυπωσιάσουν η μεγαλιθική αρχιτεκτονική 

και οι χαραγμένες πέτρινες πλάκες με φιγούρες που παριστούν 

ανθρωποθυσίες, ενώ στο παρακείμενο μουσείο Max Uhle θα 

θαυμάσουμε κεραμικά προκολομβιανών πληθυσμών που 

ζούσαν στην περιοχή. Συνεχίζουμε για το Τρουχίγιο, την "πόλη 

της αιώνιας άνοιξης", που ονομάζεται έτσι λόγω της αδιάλειπτης 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ηλιοφάνειας. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΤΣΕ/ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥ & 

ΣΕΛΗΝΗΣ – ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ  

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε τα αποικιακού ρυθμού σπίτια με τις ιδιαίτερα 

διακοσμημένες προσόψεις και τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια 

τους που περιβάλλουν την Πλατεία των Όπλων. Θα 

επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, την εκκλησία και μοναστήρι 

Ελ Κάρμεν, το μουσείο Cassinelli όπου εκτίθενται κεραμικά των 

πολιτισμών Μοτσίκα και Τσιμού κ.ά. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Μότσε, όπου θα επισκεφθούμε 

τις εντυπωσιακές πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης του 

πολιτισμού των Μοτσίκα. Ο πολιτισμός των Μοτσίκα (1ος – 7ος 

αι. μ.Χ.) ξεδιπλώνεται στις πλαγιές των Άνδεων και στις κοιλάδες 

της άγονης και στενής παράκτιας ζώνης του Βόρειου Περού. Με 

την αγροκαλλιέργεια και την αλιεία συντηρούσαν μια 

πολυπληθή και αυστηρά διαστρωμένη κοινωνία, που 

κατασκεύαζε αρδευτικά κανάλια, πυραμίδες, παλάτια και ναούς. 

Αν και δεν είχαν σύστημα γραφής, οι Μοτσίκα απαθανάτισαν 

καλλιτεχνικά τις δραστηριότητές τους σε όμορφα γλυπτά και 

αγγεία με πολυάριθμες διακοσμητικές λεπτομέρειες και 

αναπαραστάσεις μυθολογικές, θρησκευτικές, ιστορικές και 

καθημερινής ζωής, περίτεχνα υφαντά, ζωηρόχρωμες 

τοιχογραφίες και θαυμάσια αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και 

χαλκό. Στην αρχιτεκτονική, τα σπουδαιότερα μνημεία των 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mοτσίκα είναι οι μεγάλες πυραμίδες με αναβαθμίδες. Είναι 

φτιαγμένες από πλίνθους στεγνωμένες στον ήλιο (adobes, 

αντόμπες) και υψώνονται στην ανοικτή πεδιάδα ή στις κορυφές 

λόφων, με τα επίπεδά τους σε μια τεράστια βάση. Άφιξη και 

επίσκεψη στον χώρο στον οποίο δεσπόζουν οι δύο μεγάλες 

πυραμιδοειδείς κατασκευές, καθώς και στο μουσείο που 

στεγάζει ευρήματα από την περιοχή αυτή. Η Huaca del Sol, η 

πυραμίδα του Ήλιου με ύψος 50 m, είναι το μεγαλύτερο πλίνθινο 

οικοδόμημα της Αμερικής, ενώ η πυραμίδα της Σελήνης έχει 

διατηρηθεί σε καλύτερη κατάσταση και φέρει πολλά 

διακοσμητικά στοιχεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ – ΤΣΑΝ ΤΣΑΝ - ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ   

Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την κεντρική αγορά της 

πόλης (Mercado Central) και στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 

ουάκα (ιερό) del Dragon (huaca del Dragon) που βρίσκεται 

στα περίχωρα της πόλης. Μετά την επίσκεψή μας θα 

κατευθυνθούμε προς την πρωτεύουσα του ισχυρού βασιλείου 

των Τσιμού, το Τσαν Τσαν (Chanchan: "πόλη της Σελήνης"), την 

μεγαλύτερη προκολομβιανή πόλη της Νότιας Αμερικής. Παρά 

την καταστροφή που έχει υποστεί, στο σύμπλεγμα διακρίνονται 

9 αυτόνομα συγκροτήματα (συνοικίες, σιουταντέλας), 

περιβαλλόμενα από τείχη που φθάνουν σε ύψος 7-12 m και 

μήκος 700 m. Τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν σε 

πολυάριθμους και πλούσιους τάφους μαρτυρούν ότι η τεχνική 

και το καλλιτεχνικό αίσθημα των Τσιμού αναπτύσσεται ιδιαίτερα 

στην επεξεργασία των μετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) 

με τα οποία έφτιαχναν ολόκληρες πανοπλίες, θώρακες, 

περιδέραια, ασυνήθιστα κυλινδρικά αγγεία με σχήμα 

ανθρώπινου προσώπου, τελετουργικά μαχαίρια (τούμι) και 

οικιακά σκεύη. Συνεχίζουμε για το ψαροχώρι Χουαντσάκο 

(Huanchaco), όπου οι ψαράδες χρησιμοποιούν ακόμα βάρκες 

φτιαγμένες από καλάμι τοτόρα, όπως οι αρχαίοι πρόγονοί 

τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΥΓΙΧΙΟ – ΕΛ ΜΠΡΟΥΧΟ – ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  (230 χλμ)   

Πρωινή οδική αναχώρηση για την Καχαμάρκα. Κατά τη 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο Ελ 

Μπρούχο (El Brujo) με τις 3 πυραμίδες. Στο παρακείμενο μουσείο 

θα δούμε τα χρυσά και ασημένια κτερίσματα που βρέθηκαν 

στον τάφο της "Κυρίας του Κάο" (La Dama de Cao) - μια 

καλοδιατηρημένη μούμια γυναικείου φύλου που 

ανακαλύφθηκε το 2007, στολισμένη με χρυσό, πολύτιμους 

λίθους και παραδόξως με όπλα. Θεωρείται ότι ήταν κάποιο 

μέλος της βασιλικής οικογένειας των Μοτσίκα. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για την Καχαμάρκα, πρωτεύουσα της 

ομώνυμης επαρχίας, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.750 μέτρων. 

Το 1528 ο Ίνκα Χουαϊάνα Καπάκ μοίρασε την αυτοκρατορία 

στους δύο (από διαφορετικές συζύγους) γιους του, τον 

Ουάσκαρ και τον Αταουάλπα, με συνέπεια τον μεταξύ τους 

εμφύλιο πόλεμο. Εκείνη ακριβώς την κρίσιμη στιγμή 

αποβιβαζόταν στις ακτές του Περού ο Φρανσίσκο Πιζάρο, ο 

οποίος μέσα σε λίγα χρόνια κατέκτησε μια χώρα 6 φορές 

μεγαλύτερη από τη Γαλλία, τερματίζοντας τη ζωή της 

πανάρχαιας αυτοκρατορίας, καθιστώντας την αποικία του 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βασιλιά της Ισπανίας. Στις 15/11/1532 ο Αταουάλπα 

αιχμαλωτίστηκε στην Καχαμάρκα και στις 29/8/1533 

καταδικάστηκε σε θάνατο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ – ΚΟΥΜΠΕΜΑΓΙΟ – VENTANILLAS DE 

OTUZCO & COMBAYO – ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μία οδική διαδρομή 

περίπου μίας ώρας (20 χλμ σε χωματόδρομο) για να 

επισκεφθούμε το αρχαιολογικό και γεωλογικό Πάρκο 

Κουμπεμάγιο (Cumbemayo), που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.500 

m. Η εν συνεχεία πεζή διαδρομή μας θα ακολουθήσει ένα 

μονοπάτι μέσα από υψίπεδα με κωνοφόρα και σχηματισμούς 

βράχων με πετρογλυφικά και σπηλιές. Κατά την επιστροφή μας 

θα σταματήσουμε στον λόφο  Santa Apolonia για μια 

πανοραμική θέα στην πόλη και την γύρω κοιλάδα. Σε περίπου 

30 χλμ βορειοανατολικά της Καχαμάρκα θα επισκεφθούμε τους 

τάφους Ventanillas de Otuzco ("Παραθυράκια του Οτούζκο") 

και Ventanillas de Combayo. Εδώ, δεν υπάρχουν κτίρια-τάφοι, 

αλλά σήραγγες σκαμμένες στην πλαγιά του ηφαιστειογενούς 

λόφου Γιανγκουίλ (Llanguil), διαστάσεων 8-10 m x 50-60 cm. Το 

ταφικό έθιμο της περιοχής προέβλεπε ταφή στο έδαφος και μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα μεταφορά και τοποθέτηση των 

οστών στα "Παραθυράκια". Το νεκροταφείο αποδίδεται στους 

Γιούνγκα (Yunga) και τους Κετσούα, οι οποίοι κατοικούσαν στην 

περιοχή πριν την άφιξη των Ίνκας - λέγεται μάλιστα ότι οι Ίνκας 

καθάρισαν τα "Παραθυράκια" από τα οστά, διεύρυναν τις 

σήραγγες για εξαερισμό και χρησιμοποίησαν τον χώρο ως 

αποθήκες τροφίμων. Οι σήραγγες αυτές εκτείνονται 

δαιδαλωδώς και αλληλοσυνδέονται σε μήκος πολλών 

χιλιομέτρων, πολλοί δε πιστεύουν ότι συνδέουν το Οτούζκο με το 

Κούσκο. Επιστροφή και ξενάγηση στην Καχαμάρκα, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα δούμε το κελί όπου οι Ισπανοί 

φυλάκισαν τον Αταουάλπα. Βρίσκεται μέσα σ΄ ένα παλιό 

μοναστήρι και είναι γνωστό ως "η αίθουσα των λύτρων", αφού 

καθώς λέγεται ο βασιλιάς των Ίνκας προσφέρθηκε να το γεμίσει 

μια φορά με χρυσό και δύο με ασήμι με αντάλλαγμα την 

ελευθερία του. Θα δούμε επίσης τα λουτρά των Ίνκας, την 

πλατεία των Όπλων με τα αποικιακά κτίρια που την 

περιβάλλουν, καθώς και τις υπέροχες εκκλησίες του 17ου αιώνα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ – ΣΕΛΕΝΤΙΝ – ΛΕΫΜΕΜΠΑΜΠΑ – ΤΣΙΓΙΟ   

Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μία υπέροχη 

διαδρομή μέσω Σελεντίν (Celendin) και Μπάλσα (Balsa) για τη 

Λεϋμεμπάμπα, όπου θα επισκεφθούμε το τοπικό μουσείο με 

μούμιες των Τσατσαπόγιας και των Ίνκας. Μετά την ξενάγησή 

μας αναχωρήσουμε για το Τσίγιο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΓΙΟ – ΚΟΥΕΛΑΠ – ΛΑΜΟΥΝΤ   

Πρωινή αναχώρηση για να μεταβούμε στο κατάλληλο σημείο 

προκειμένου να δούμε την παράξενη νεκρόπολη του Ρεβάς 

(Revash), που ουσιαστικά "κρέμεται" στην πλαγιά ενός γκρεμού. 

Εκεί έχουν κτισθεί λίθινοι διώροφοι οικίσκοι/τάφοι, βαμμένοι με 

ερυθρωπή ώχρα και διακοσμημένοι με τετράγωνα, 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παραλληλόγραμμα και σταυρούς. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε με προορισμό το οχυρό Κουελάπ (Kuelap) του 

πολιτισμού των Τσατσαπόγιας (700-1500 μ.Χ.). Το Κουελάπ 

δικαίως συγκρίνεται με το Μάτσου Πίτσου, αφού δεν βρέθηκε 

ποτέ από τους Ισπανούς, αλλά ανακαλύφθηκε - κατόπιν 

υποδείξεως των ντόπιων - από έναν τοπικό δικαστή το 1843. Και 

οι δύο αυτές τοποθεσίες είναι λιθόκτιστες αλλά, σε αντίθεση 

προς το Μάτσου Πίτσου, το Κουελάπ είναι περιτειχισμένο και τα 

τείχη του φθάνουν το ύψος των 20 μέτρων. Ο αρχαιολογικός 

χώρος είναι ορθογώνιος, διαστάσεων 600x110 m, κτισμένος σε 

πέντε αναβαθμίδες και περιλαμβάνει κτίρια ως επί το πλείστον 

κυκλικής κάτοψης, κατοικίες και αποθήκες, συνολικά άνω των 

400 κτισμάτων. Οι Ίνκας είχαν ονομάσει τους Τσατσαπόγιας 

"Πολεμιστές των Νεφών", αφού το Κουελάπ βρίσκεται σε 

υψόμετρο 3000 m. Συνεχίζουμε για τη μικρή και γραφική πόλη 

Λαμούντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΜΟΥΝΤ – ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ  

Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή 

κατά μήκος του φαραγγιού του ποταμού Ουτκουμπάμπα και 

της κοιλάδας Μπάγκουα με προορισμό το Τσικλάγιο, την 

πρωτεύουσα της επαρχίας Λαμπαγιέκε (Lambayeque) και 

τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Περού. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ - ΤΟΥΚΟΥΜΕ - ΣΙΠΑΝ - ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ   

Πρωινή επίσκεψη στην περίφημη "αγορά των μαγισσών" και στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τον αρχαιολογικό χώρο του 

Τουκούμε με τις 26 πυραμίδες. Αφού απολαύσουμε μια 

πανοραμική θέα της περιοχής από τον Cerro Purgatorio, θα 

κατευνθούμε προς το Λαμπαγιέκ, όπου όπου θα επισκεφθούμε 

το περίφημο και εκπληκτικό μουσείο Tumbas Reales de Sipan 

(Μουσείο Βασιλικών Τάφων), το οποίο στεγάζει ολόκληρη τη 

συλλογή των ευρημάτων από τον ασύλητο οικογενειακό τάφο 

ενός ηγεμόνα του πολιτισμού των Μοτσίκα, που οι αρχαιολόγοι 

ανακάλυψαν το 1987 και τον ονόμασαν ο "Άρχοντας του Σιπάν". 

Λίγο πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής θα επισκεφθούμε 

τον αρχαιολογικό χώρο Huaca Rajada, όπου βρίσκονται τα 

αρχαιολογικά ευρήματα από τον Άρχοντα του Σιπάν. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Τσικλάγιο. Διανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ – ΛΙΜΑ – ΝΑΣΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΣ   

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λίμα. Άφιξη και άμεση 

αναχώρηση για μια πανέμορφη διαδρομή προς το νότο, 

ακολουθώντας την ακτογραμμή του Ειρηνικού ωκεανού, 

ανάμεσα σε καταπράσινες πεδιάδες και απόλυτα ερημικά τοπία, 

διασχίζοντας μεγάλες και μικρές πόλεις. Άφιξη στο Παράκας και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε  

στο αεροδρόμιο απ’ όπου πετώντας με μονοκινητήριο θα 

έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε από ψηλά το 

οροπέδιο της Νάσκα, την Πάμπα, όπου πριν από 2.000 χρόνια 

δημιουργήθηκαν οι μοναδικοί 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 m είναι μία 

αλησμόνητη εμπειρία κι ένα απαράμιλλο φωτογραφικό θέμα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΑΣ - ΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΑΣ - ΛΙΜΑ - ΑΡΕΚΙΠΑ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια κρουαζιέρα με 

ταχύπλοο στον θαυμαστό υδροβιότοπο των νησιών 

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 γκουανό, η ευεργετική αξία του οποίου ως 

λίπασμα ήταν από πολύ παλιά γνωστή στους Περουβιανούς. Η 

αποβίβαση δεν επιτρέπεται για την αποφυγή διαταραχής της 

φύσης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Λίμα, από το 

αεροδρόμιο της οποίας θα πετάξουμε για την Αρεκίπα, τη 

δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Περού, πρωτεύουσα της 

ομώνυμης επαρχίας, που είναι σε είναι κτισμένη σε υψόμετρο 

2.360 μέτρων. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ  

Η ονομασία "Αρέκιπα" είναι αβέβαιης ετοιμολογίας, αλλά 

πιθανότατα στη γλώσσα των Αϋμάρα (Aymara) σημαίνει "πέρα 

από την κορυφή", εννοώντας την κορυφή του ηφαιστείου Ελ 

Μίστι (El Misti, υψόμετρο 5.822 m), ενός εκ των τριών που είναι 

ορατά από την πόλη. Τα άλλα δύο είναι το Τσατσάνι (Chachani, 

υψόμετρο 6.075 m) και το Πίτσου  (Pichu Pichu, υψόμετρο 5.669 

m). Η αποικιακή αυτή πόλη, που ιδρύθηκε το 1540 από τον 

Γκάρσι Μανουέλ ντε Καρμπαχάλ (Garci Manuel de Carbajal), 

είναι γραφικότατη, με τους κώνους των τριών ηφαιστίων να 

υψώνονται γύρω της, αλλά και ηφαιστειογενής, δεδομένου ότι 

σε κοντινή απόσταση υπάρχουν περισσότερα από 80 

ηφαίστεια. Άλλωστε, οι εναποθέσεις ηφαιστειακής λάβας από 

τα γύρω ηφαίστεια έχουν καταστήσει το έδαφος γονιμότατο και 

ο πλούτος της πόλης βασιζόταν ανέκαθεν στη γεωργία. Η 

Αρέκιπα λέγεται η "Λευκή Πόλη", καθότι κατά την οικοδόμησή της 

χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το "σιλλάρ" (sillar), ένα λευκό, 

ελαφρύ και αδιάβροχο ηφαιστιογενές πέτρωμα. Κατά τη 

διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε το 

γυναικείο μοναστήρι της Santa Catalina, ένα μεγάλο 

συγκρότημα που εγκαινιάστηκε το 1580 και είναι κτισμένο σε 

στυλ μουντέχαρ (mudejar: μίξη ευρωπαϊκών και αραβικών 

στοιχείων που έφεραν οι Ισπανοί). Θα επισκεφθούμε επίσης το 

"Μουσείο των Ιερών των Άνδεων" (Museum Santuarios 

Andinos), όπου εκτίθενται μούμιες που βρέθηκαν στις Άνδεις 

από το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή. Το πλέον διάσημο 

έκθεμα είναι η μούμια της "Χουανίτα" (Juanita), μιας κοπέλας 13 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

περίπου ετών, η οποία θυσιάστηκε με χτύπημα στο κεφάλι περί 

το 1480, πάνω ή δίπλα στην κορυφή του ηφαιστείου Αμπάτο 

(Ampato, υψόμετρο 6.228 m) 100 χλμ ΒΔ της Αρεκίπα. Η μούμια 

βρέθηκε το 1995 στα πλαίσια μιας αρχαιολογικής αποστολής 

που ερευνούσε ιερά των Ίνκας και διεσώθη μέσα σε παγετώνα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ - ΚΟΛΚΑ/ΤΣΙΒΑΫ 

Σήμερα το πρωί κατευθυνόμαστε προς τον βορρά και το εθνικό 

πάρκο Salinas y Aguada Blanca, τμήμα του οποίου είναι το 

διάσημο φαράγγι Κόλκα. Το φαράγγι αυτό θεωρείται το 

βαθύτερο στον κόσμο, με 4.160 μέτρα βάθος (δύο φορές 

βαθύτερο από το Gran Canyon των ΗΠΑ) και στον πυθμένα του 

ρέει ο ομώνυμος ποταμός. Το φαράγγι φιλοξενεί 23 είδη 

απειλουμένων θηλαστικών και 138 είδη πουλιών, μεταξύ των 

οποίων το σπάνιο φλαμίνγκο του Περού. Θα δούμε βικούνιας, 

ένα είδος μη εξημερώσιμου καμηλοειδούς των Άνδεων. Στις 

Άνδεις υπάρχουν τέσσερα κύρια είδη καμηλοειδών, τα γιάμα 

(llama), εμείς συνήθως τα αποκαλούμε λάμα, τα αλπάκα 

(alpaca), τα βικούνια και τα γκουανάκο (guanaco), τα δύο 

τελευταία είναι τα σπανιότερα. Θα γευματίσουμε στο Τσιβάϋ και 

κατόπιν θα επισκεφθούμε χωριά των τοπικών φυλών Καμπάνα 

(Cabana) και Κογιάκα (Collaca). Διανυκτέρευση. 

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΚΑ - ΠΟΥΝΟ 

Πολύ πρωινή έγερση σήμερα, προκειμένου να μεταβούμε στο 

σημείο "Διάβαση του Κόνδορος" (Cruz del Condor) για να 

δούμε κόνδορες εν πτήσει. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας 

επάνω στην Κορδιλλιέρα μέχρι το Πούνο. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής μας 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. Συνεχίζοντας, φθάνουμε 

στο Πούνο, που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 3.830 μέτρων στην 

όχθη της λίμνης Τιτικάκα (Titicaca). Το όνομα της λίμνης 

πιθανόν να προέρχεται από παραφθορά των λέξεων Τίτι 

(:πούμα) και Κάλα (:βράχος) στη γλώσσα των Αϋμάρα, λόγω 

του σχήματός της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

18η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ & ΤΑΚΙΛΕ - ΠΟΥΝΟ   

Πρωινή επίσκεψη στη λίμνη Τιτικάκα. Σε υψόμετρο 3.814 m και 

καταλαμβάνοντας έκταση 8.560 χλμ2, η Τιτικάκα είναι η 

"υψηλότερη", μεγαλύτερη, πλωτή λίμνη στον κόσμο. Εκτείνεται 

ανάμεσα στο Περού και τη Βολιβία και σύμφωνα με το μύθο, 

εδώ γεννήθηκε ο Ίνκα, στο νησί του Ήλιου και η Κόγια στο νησί 

της Σελήνης. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα νησιά των Ούρος, 

που είναι φτιαγμένα από καλάμια τοτόρα και βρίσκονται στον 

Κόλπο του Πούνο. Είναι πράγματι μοναδικό το φαινόμενο των 

πλωτών νησιών, δύο από τα οποία θα επισκεφθούμε για να 

δούμε πώς ζουν οι ιθαγενείς Ούρος, πώς πλέουν τα νησιά τους, 

πώς χτίζουν τα καλαμένια σπίτια τους, πώς κυνηγούν, πώς 

ψαρεύουν κτλ. Συνεχίζουμε για το "σταθερό" νησί Τάκιλε, οι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάτοικοι του οποίου διατηρούν ατόφιες τις προγονικές τους 

παραδόσεις. Εκστατικοί και εντυπωσιασμένοι επιστρέφουμε στο 

Πούνο. Διανυκτέρευση. 

 

19η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ – ΣΙΓΟΥΣΤΙΑΝΙ – ΚΟΥΣΚΟ  

Διαδρομή πολυποίκιλη η σημερινή, με τοπία άγριας ομορφιάς 

συνεχώς εναλλασσόμενα και με το εντυπωσιακό υψόμετρο των 

4.335 m στη Λα Ράγια, στα σύνορα ακριβώς των δυο νομών. 

Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το Σιγιουστάνι, 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. 

Επίσης, 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. Συνεχίζοντας φθάνουμε στο Κούσκο, που το όνομά του 

σημαίνει «Ομφαλός της Γης». Για τον ιστορικό, τον αρχαιολόγο, 

τον κοινωνιολόγο, τον εθνολόγο, τον καλλιτέχνη, το 

φωτογράφο και τον κάθε τουρίστα, το Κούσκο προσφέρει 

ανεξάντλητο υλικό. Ο τόπος όπου άκμασε και καταλύθηκε ο 

πολιτισμός των Ίνκας διατηρεί μέσα στα πέτρινα τείχη και τις 

οχυρώσεις του ιστορικά μνημεία, ερείπια, μύθους και 

παραδόσεις. Είναι μια τυπική Ισπανική πόλη κτισμένη στα τείχη 

και τα θεμέλια των Ίνκας. Από το 1983 έχει συμπεριληφθεί στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

20η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ (ξενάγηση) 

Πρωινή 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 Δομινικανοί μοναχοί έχτισαν εδώ 

τον Ναό και το Μοναστήρι του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεια 

θα επισκεφθούμε την ομορφότερη πλατεία του Περού, αυτή των 

Όπλων, στο κέντρο της πόλης. Η μοναδική πολεοδομική 

ικανότητα των Ίνκας δημιούργησε μία από τις ωραιότερες 

πλατείες του κόσμου, σήμα κατατεθέν του Κούσκο. Εδώ 

βρίσκεται ο αριστουργηματικός Καθεδρικός Ναός, χτισμένος 

στη θέση που βρισκόταν το αυτοκρατορικό ανάκτορο των 

Ίνκας. Υπέροχος ναός, με μοναδικά δείγματα πρώιμης 

χριστιανικής αγιογραφίας της ζωγραφικής σχολής του Κούσκο. 

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τον αρχαιολογικό χώρο 

λίγο έξω και πάνω από το Κούσκο, αφού από τα 3.300 m που 

βρίσκεται η πόλη, θα φθάσουμε 3.560 m, για να επισκεφθούμε 

το επιβλητικό φρούριο Σαξαχουαμάν, με το τριπλό κυκλώπειο 

τείχος, ένα μεγαλιθικό μνημείο αλησμόνητης ομορφιάς και 

θρησκευτικής σημασίας. Εδώ λατρευόταν ο θεός Ήλιος και ο 

Κεραυνός, σε τελετές που γίνονται ακόμη και σήμερα κατά τη 

διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου. 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 την μουσικοχορευτική παράδοση του 

Κούσκο. Υπερπλήρεις εντυπώσεων απ΄ όλη την ημέρα, 

επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

21η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ (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 και τώρα. Πολύχρωμη 

πολύβουη, πολυπληθής πολυ... πάζαρη, η αγορά του Πίσακ 

προσφέρεται για είδη λαϊκής περουβιανής τέχνης. Μάλλινα, 

ριχτάρια, καλύμματα, πήλινα, αντίκες, ξύλινα, δερμάτινα και 

βέβαια κόκα, είναι τα αγαθά που μπορείτε να διαλέξετε από 

αυτήν την αγορά. Μην παραλείψετε να γευθείτε μια εμπανάδα 

και τσίτσα μοράδα. Τι είναι αυτά; Θα σας εξηγήσει ο ξεναγός 

σας. Μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις των Ίνκας, η 

πόλη του Ογιαντάυ ή Ογιανταϊτάμπο, μας περιμένει στη 

συνέχεια για να μας δείξει τη θαυμαστή ακρόπολή της με ιερό 

αφιερωμένο στον θεό Ήλιο. Πόλη με πολύ πλούσια ιστορία, 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορική πορεία της 

αυτοκρατορίας και στην οριστική πτώση της στα χέρια των 

Ισπανών κατακτητών. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

22η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ (ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ, ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ 

ΜΑΡΑΣ) 

Αφιερώνουμε σήμερα ακόμα μία ημέρα στην Ιερή Κοιλάδα, για 

να γνωρίσουμε καλύτερα το Ογιανταϊτάμπο αλλά και να 

επισκεφθούμε τα εντυπωσιακά αλατωρυχεία στο Μάρας, που 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται όπως την εποχή των Ίνκας! 

Παρότι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, η 

περιοχή τροφοδοτούσε τον ντόπιο πληθυσμό με αλάτι ήδη πριν 

από την εποχή των Ίνκας, χάρη στα υψηλής αλατότητας νερά 

των υπόγειων ρευμάτων που διατρέχουν την περιοχή. Οι ντόπιοι 

το αντιλήφθηκαν πριν πολλούς αιώνες, και κατασκεύασαν στις 

πλαγιές πολυάριθμες μικρές δεξαμενές που λειτουργούν ως 

αλατωρυχεία: σχεδόν όλες αυτές οι δεξαμενές είναι τετράγωνου 

σχήματος, περίπου 4x4, με βάθος που συνήθως δεν ξεπερνά τα 

τριάντα εκατοστά, και προσεκτική ροή νερού που ελέγχεται 

σχολαστικά από τους απασχολούμενους εδώ. Διανυκτέρευση 

στην Ιερή Κοιλάδα. 

 

23η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ – ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ – 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 Καλιέντες (Aguas Calientes – Θερμά 

Νερά). 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 τον χώρο στην άκρη της 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιερής κοιλάδας για να χτίσουν την ιερή πόλη των Ίνκας, που 

εγκαταλείφθηκε λίγο πριν μπουν οι Ισπανοί στην αυτοκρατορία, 

διατηρώντας έτσι την απόλυτη μυστικότητά της μέχρι το 1911, 

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. 

Διανυκτέρευση. 

 

24η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ – πτήση για ΛΙΜΑ (ξενάγηση) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λίμα. Άφιξη και 

περιήγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τις 

πλατείες Σαν Μαρτίν (αφιερωμένη στον στρατηγό Χοσέ ντε Σαν 

Μαρτίν, ο οποίος κατέλαβε την πόλη από τους Ισπανούς το 

1821 και συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάλυση της αντιβασιλείας 

και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας το 1824) και Άρμας (των 

Όπλων), το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 

Ναό, το επισκοπικό μέγαρο, τον ποταμό Ρίμακ που έδωσε το 

όνομά του στην πόλη κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

25η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ (Μουσείο Λάρκο Χερέρα) – ΠΤΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

Πριν αφήσουμε τη Λίμα και το Περού, θα επισκεφθούμε ένα από 

τα πιο σπουδαία μουσεία της χώρας αλλά και ολόκληρης της 

Λατινικής Αμερικής, το Μουσείο Λάρκο Χερέρα (ή Λάρκο, όπως 

το αποκαλούν συχνότερα). Πρόκειται για μία ιδιωτική συλλογή 

προκολομβιανής τέχνης που στεγάζεται σε ένα αρχοντικό του 

18ου αιώνα και μέσα από μία σειρά αναρίθμητων εκθεμάτων 

παρουσιάζει μία διεξοδική περιγραφή 5.000 ετών ιστορίας της 

ευρύτερης περιοχής του Περού, μέχρι την έλευση του Κολόμβου.  

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο, όπου θα 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.  

 

26η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

Όσοι ταξιδιώτες έχουν πραγματοποιήσει εκδρομή στο νότιο τμήμα του Περού, 

 μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο πρώτο τμήμα του προγράμματος (Βόρειο Περού) 

 

1η -12η ΗΜΕΡΑ: Όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΚΛΑΓΙΟ - ΛΙΜΑ  

14η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

ΝΟTΙΟ ΠΕΡΟΥ 

Όσοι ταξιδιώτες έχουν πραγματοποιήσει εκδρομή στο βόρειο τμήμα του Περού, 

 μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο νότιο τμήμα του προγράμματος (Νότιο Περού) 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ – ΛΙΜΑ 

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ – ΝΑΣΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΣ   

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΑΣ – ΝΗΣΙΑ ΜΠΑΓΙΕΣΤΑΣ – ΛΙΜΑ – ΑΡΕΚΙΠΑ  

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ  

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΕΚΙΠΑ – ΚΟΛΚΑ/ΤΣΙΒΑΫ 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΚΑ – ΠΟΥΝΟ 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ – ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ & ΤΑΚΙΛΕ - ΠΟΥΝΟ   

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ – ΣΙΓΙΟΥΣΤΑΝΙ – ΚΟΥΣΚΟ  

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ – ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ (ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ) 

11η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ (ΟΓΙΑΝΤΑΪΤΑΜΠΟ) 

12η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ – ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ – ΚΟΥΣΚΟ  

13η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ – ΛΙΜΑ  

14η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ   

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 



 

 
 

 ** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 11/04, 06/05, 17/06, 20/07, 31/08, 24/10, 10/11 – 26 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 6.990 
€ 7.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 8.239 

Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1500 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 11/04, 06/05, 17/06, 20/07, 31/08, 24/10, 10/11  

15 ΗΜΕΡΕΣ – ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΟΥ  

€ 3.990 
€ 4.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 5.140 

Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 640 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/04, 17/05, 28/06, 10/08, 11/09, 04/11, 21/11  

15 ΗΜΕΡΕΣ – ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΟΥ 

€ 4.190 
€ 4.370 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 5.340 

Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 900 € 

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 διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και 

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

➢ Ξενοδοχεία μας είναι 5* εκτός από Χουαράζ, 

Τσίγιο, Λαμπούντ, Τσικλάγιο, μικρές πόλεις όπου 

διαμένουμε στα καλύτερα διαθέσιμα 4* και 4* sup. 

➢ Στο Κούσκο επιλέγουμε για τη διαμονή μας το 

Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel, ένα 

από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, ένα 

ιστορικό, πολυτελές ξενοδοχείο στο καλύτερο 

σημείο της πόλης, ένα πρώην παλάτι των Ίνκας. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά  

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις στα 

διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα 

➢ Τοπικοί ξεναγοί  

➢ 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 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε 

μας τι περιλαμβάνει) εκτός από: Φόροι που 

πληρώνονται τοπικά, περίπου 15 $ ή σε τοπικό 

νόμισμα. 

 

Δεν περιλαμβάνονται :  

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: 900 € ( 26 ημ 999 € ) 

Φόροι που πληρώνονται τοπικά, περίπου 15 $  

 

Προσοχή: δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια στο 

Περού.  Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί 

δίκλινο δωμάτιο + πτυσσόμενο κρεβάτι. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα €1.000.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

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 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 


