
 

 

 

  

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2023: 25.02, 15.03, 07.04, 28.04, 03.06, 02.07, 28.07,  

          29.08, 20.09, 22.10, 23.11                                                   12 ημέρες 

Σενεγάλη – Γκάμπια 
Mια νύχτα κάτω από τα αστέρια  

στην έρημο της δυτικής Αφρικής 

Σαφάρι στο Πάρκο Μπαντιά – βαρκάδα με πιρόγες στον Σαλούμ 

βόλτα με 4x4 στη Ροζ Λίμνη – νησί Γκορέ – αυθεντικά σενεγαλέζικα χωριά 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

 

Η Σενεγάλη είναι γνωστή για τις πολλές φυσικές της καλλονές, το υπέροχο τροπικό της 

κλίμα και την πλούσια μουσική της κουλτούρα. Δύσκολα σε ένα ταξίδι συλλέγει κανείς 

τόσες διαφορετικές εμπειρίες: από τη μια η μυρωδιά της τροπικής βλάστησης κατά τη 

διάρκεια των σαφάρι και από την άλλη ο απόηχος του δουλεμπορίου των προηγούμενων 

αιώνων που αιωρείται στο Νησί Γκορέ… Μοναδικά τοπία και εικόνες: αποικιακές πόλεις με 

έντονα χρώματα, υποσαχάριες λίμνες, ποτάμια, νησιά, τοπικές υπαίθριες αγορές 

συνθέτουν ένα ζωντανό και πολύχρωμο παζλ. Η γνωριμία μας με τους χαμογελαστούς 

ντόπιους και πάνω απ’ όλα η μαγευτική ατμόσφαιρα της αφρικανικής γης θα μας 

αφήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. 

 



 

 
 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ένα διαφορετικό ταξίδι στην Αφρική με έντονο χρώμα Versus. Σας καλούμε να απολαύσουμε μια χώρα 

στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, που συνδυάζει τους αφρικάνικους ρυθμούς με γαλλικές 

παραδόσεις. Μετά από επιτόπια έρευνα χρόνων και έχοντας οργανώσει αρκετά ταξίδια στην γωνιά αυτή 

της δυτικής Αφρικής διαμορφώσαμε ένα ταξίδι που συνδυάζει τις πιο εντυπωσιακές πτυχές μιας 

συναρπαστικής χώρας. Για εμάς σπουδαίο ρόλο σε ένα ταξίδι παίζει το πρόγραμμα αλλά και η εμπειρία 

της εκτέλεσης του. Να αποφύγεις τις κακοτοπιές που αναπόφευκτα έχουν όλοι οι «αναπτυσσόμενοι» 

ιδιαίτεροι προορισμοί. Έτσι δημιουργήσαμε ένα ταξίδι που έχει σαν βάση τον σωστό συνδυασμό 

εμπειριών χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας στην ποιότητα και στην ασφάλεια.   

Περιλαμβάνει: 

➢ Την εμπειρία της διαμονή στην έρημο της Σενεγάλης, μια νύχτα κάτω από τα αστέρια. Οι σκηνές μας 

έχουν ιδιωτικό μπάνιο. 

➢ Επίσκεψη σε αυθεντικά χωριά της Σενεγάλης:  Τζοάλ Φαντγιούτ, Φαντιάλ, Νταγκάνε 

➢ Διαμονή στο Σάλι με την εξωτική του παραλία. 

➢ Το Ντακάρ με το Νησί Γκορέ και τις τυπικές αφρικανικές αγορές του. 

➢ Σαφάρι στο Πάρκο Μπάντια. 

➢ Βαρκάδα στο εθνικό πάρκο «Langue de Barbarie» με το ειδυλλιακό περιβάλλον, που περιλαμβάνει 

πλούσια δάση και χρυσούς αμμόλοφους. 

➢ Πλεύση με πιρόγα στον ποταμό Σαλούμ. 

➢ Βόλτα με ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά στη λίμνη Λακ Ρέτμπα με το μοναδικό ροζ χρώμα.  

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά.  

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 



 

 
 

 

  

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια στην έρημο της δυτικής Αφρικής 

Έρημος δυτικής Αφρικής. Απομονωμένη ναι, αφιλόξενη μπορεί. Για εμάς τους αθεράπευτα ταξιδιώτες, μας 

δελεάζει να μείνουμε στην έρημο για μια νύχτα. Να δούμε τον έναστρο ουρανό όπως δεν τον έχουμε 

ξαναδεί. Ανακαλύψαμε το κατάλληλο μέρος και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα το ζήσουμε. 

Μετά από τη εμπειρία αυτή όμως έρχεται το καλύτερο κλείσιμο της μέρας. Φτάνουμε στον καταυλισμό μας 

και βλέπουμε ότι θα περάσουμε τη νύχτα ανάμεσα σε αμμόλοφους. Όπως ακριβώς και τα καραβάνια 

που διέσχιζαν την έρημο της δυτικής Αφρικής ερχόμενα από την Μαυριτανία. Το σκοτάδι πέφτει γρήγορα 

στη έρημο και τότε η απεραντοσύνη φωτίζει μόνο από αμέτρητα αστέρια. Τα αστέρια που δείχνουν το 

δρόμο στα καραβάνια αλλά και μας θυμίζουν που είμαστε. Στην έρημο της Σενεγάλης λίγο πριν αυτή 

απορροφηθεί από τα κύματα του Ατλαντικού.  

 

Μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, σε μια κατανυκτική γνωριμία με τη μεγαλόπρεπη νυχτερινή έρημο. 

Μακριά από τα φώτα της πόλης τα αστέρια είναι ακόμα περισσότερα, ο γαλαξίας ορατός και όσο πιο 

αργά μένουμε στην ερημιά ο θολός του ουρανού. Από το ηλιοβασίλεμα μέχρι το ξημέρωμα, ζούμε μια 

ονειρική κατάσταση με τα άστρα να αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και τη σκέψη μας. Λίγα μέρη στον κόσμο 

προσφέρουν αυτή την εμπειρία που δύσκολα θα μπορείτε να περιγράψετε ή να επαναλάβετε. Μετά το 

θέαμα του ουρανού, η απόλυτη ησυχία της νύχτας και τα ζώα που βόσκουν σιωπηλά λίγο πιο πέρα, το 

σκηνικό της τέντας και η αφαιρετική απεραντοσύνη της ερήμου θα κλείσουν την αυλαία αυτής της 

ιδιαίτερης βραδιάς. 

 

Βόλτα με καμήλα στους αμμόλοφους 

Είχατε ποτέ την εμπειρία να κάνετε μια βόλτα με καμήλα σε μια πραγματική έρημο και όχι απλά στις 

παρυφές μιας πόλης της βόρειας Αφρικής; Με το ταξίδι αυτό θα τη ζήσετε! Θα κάνουμε βόλτα στην 

κορυφή των αμμόλοφων και θα ρεμβάσουμε τη θέα από τις ακτές του Ατλαντικού 

 

Δείπνο στην έρημο 

Το δείπνο στην έρημο δεν είναι συνηθισμένο. Ούτε και εμείς άλλωστε. Γιαυτό έχουμε οργανώσει κάτι 

διαφορετικό. 

  

Πολύβουα παζάρια στη δυτική Αφρική 

Πολύβουα παζάρια στα οποία θα ανακαλύψετε την καθημερινότητα της αφρικάνικης ζωής: υπαίθρια 

ραφτάδικα, πάγκοι με πολύχρωμα ρούχα, λαχανικά και ψάρια, πάντα με την απαραίτητη συνοδεία της 

σενεγαλέζικης μουσικής… 

 

Το νησί Γκορέ 

Στο νησάκι Γκορέ, το οποίο απέχει είκοσι λεπτά με το πλοίο από το λιμάνι του Ντακάρ, βρίσκεται μία από 

τις πιο παλιές και ατμοσφαιρικές πόλεις της Αφρικής. Απομεινάρια από τα πρώτα κτίσματα των 

Πορτογάλων, επαύλεις πλούσιων εμπόρων με θέα στον ωκεανό και τα απαραίτητα φρούρια. Η πόλη 

ολόκληρη θυμίζει σκηνικό ιστορικής ταινίας. Ίσως γι’ αυτό η UNESCO έχει κατατάξει το Γκορέ στη λίστα 

των Μνημείων της Ανθρωπότητας. 

  

Διαδρομές στο εσωτερικό της Σενεγάλης 

Θα κινηθούμε στο εσωτερικό της Σενεγάλης σε επιλεγμένες διαδρομές για να αποκαλύψουμε μια 

διαφορετική εικόνα της χώρας. Εκεί υπάρχουν μόνο χωριά με πλινθόκτιστες καλύβες, και η ζωή κυλάει σε 

πρωτόγονους αλλά και γοητευτικούς ρυθμούς.   

 



 

 
 

 

  

Μουσική παράδοση της Σενεγάλης 

Έχουμε οργανώσει κατάλληλα το πρόγραμμα για να έρθουμε σε επαφή με τη απίθανη μουσική 

παράδοση της Σενεγάλης. 

Η Σενεγάλη έχει μεγάλη μουσική παράδοση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Εκτός από τους αμιγώς 

παραδοσιακούς ρυθμούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καλλιτέχνες που συνδυάζουν την 

παράδοση με σύγχρονους ήχους, δημιουργώντας κομμάτια που γίνονται δημοφιλή και έξω από τα 

σύνορα της Μαύρης Ηπείρου.    

 

 Επαφή με το «Γαλλικό» Ντακάρ 

Αν και η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε το 1960, διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Γαλλία και οι περισσότεροι 

από τους κατοίκους μιλούν γαλλικά. Ίσως είναι λίγο υπερβολικός ο χαρακτηρισμός του Ντακάρ ως 

«Παρίσι της Δυτικής Αφρικής», ωστόσο η πρωτεύουσα της χώρας έχει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, 

αξιοπρεπή ξενοδοχεία και εστιατόρια, όμορφες παραλίες και ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Θα δώσουμε 

έμφαση σε κτήρια και σημεία που ζωντανεύουν το γαλλικό παρελθόν. 

 

Επίσκεψη σε ένα μουσείο έκπληξη από τα καλύτερα της Δυτικής Αφρικής για να γνωρίσουμε τον 

πολιτισμό της 

Μια επίσκεψη-εμπειρία 

  

Σαφάρι στο Πάρκο Μπάντιά. 

Γιατί ζώα δεν έχει μόνο η Ανατολική Αφρική. Είναι μια καλή εμπειρία να δούμε τα ζώα της Αφρικής γιατί όχι 

με ένα σαφάρι στην Ανατολική Αφρική. 

  

Εθνικό πάρκο «Langue de Barbarie» 

Βαρκάδα στο εθνικό πάρκο «Langue de Barbarie» με το ειδυλλιακό περιβάλλον, που περιλαμβάνει 

πλούσια δάση και χρυσούς αμμόλοφους. 

 

Πλεύση με πιρόγα στον ποταμό Σαλούμ. 

Αφρική σε όλο της το μεγαλείο: ακολουθήστε μας σε μια στιγμή που θα θυμάστε! 

 

Ροζ λίμνη 

Βόλτα με ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά στη λίμνη Λακ Ρέτμπα με το μοναδικό ροζ χρώμα. 

 

 

Παραλίες Ατλαντικού – θέρετρο Σάλι 

Γιατί σε ένα ταξίδι Versus οι εμπειρίες δεν τελειώνουν ποτέ. Το ταξίδι αυτό επισκέπτεται και τις παραλίες της 

εξωτικής Σενεγάλης, για να μη μας λείψει τίποτα, ούτε το μπάνιο στον Ατλαντικό ή η χαλάρωση στην 

νωχελική ατμόσφαιρα του θέρετρου της Σενεγάλης Σάλι 

  

  

Περισσότερο διάβασμα 

Επειδή το Versus travel δίνει προσοχή στην λεπτομέρεια. Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - 

βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. Αυτοί οι οδηγοί που συλλέγουν με μανία οι ταξιδιώτες μας πάνω από 

26   χρόνια ταξιδιών  Versus travel 

 



 

 
 

 

  

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εναλλακτικό ταξίδι για τους ταξιδιώτες που αναζητούν το διαφορετικό. Ήπια εξερευνητικό, με σωστά 

κατανεμημένες διανυκτερεύσεις, συνδυάζει φυλές, σαφάρι, παραλίες, πανέμορφη φύση και έντονο τοπικό 

στοιχείο, ξεσηκώνοντας τον ανήσυχο ταξιδιώτη με μια άκρως δελεαστική τιμή για Δυτική Αφρική. Μια γνήσια 

αφρικάνικη γεύση. Η προσθήκη της Γκάμπιας για όσους ταξιδιώτες την επιλέξουν, θα τους φέρει σε μια από τις 

πιο αυθεντικές χώρες της Αφρικής.  

Εκείνο που εντυπωσιάζει σε αυτό το ταξίδι είναι η πολυμορφία του πληθυσμού και της φύσης, που οφείλεται στη 

σπουδαία θέση της Σενεγάλης στην υποσαχάρια Αφρική. Η Σενεγάλη βρίσκεται επάνω στο δρόμο ανταλλαγής 

αγαθών, εθίμων και συνηθειών μεταξύ της ερήμου στο Βορρά και της τροπικής Αφρικής στο Νότο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Εξερευνήστε το Ντακάρ με το Νησί Γκορέ και τις τυπικές αφρικανικές αγορές του. 

▪ Αναζητήστε βίσονες, γαζέλες, αντιλόπες, καμηλοπαρδάλεις, πιθηκάκια, ρινόκερους, κροκόδειλους στο 

Πάρκο Μπάντια. 

▪ Κάντε βαρκάδα στο Πάρκο «Langue de Barbarie» με τα πλούσια δάση και τους χρυσούς αμμόλοφους. 

▪ Κάντε βόλτα με τα ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά στην παράξενη Ροζ Λίμνη Ρέτμπα. 

▪ Πλεύστε με πιρόγα στον ποταμό Σαλούμ. 

▪ Περιηγηθείτε σε αυθεντικά χωριά της Σενεγάλης όπως το Τζοάλ Φαντιούτ. 

▪ Ανακαλύψτε το Σεν Λούι, την παλιά πρωτεύουσα της χώρας, ένα ζωντανό μουσείο της αποικιοκρατίας. 

 

 

 Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Μια περιήγηση στην πανέμορφη χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής, τη Σενεγάλη, που θα μας παρασύρει από την 

πρωτεύουσα Ντακάρ στο παραθαλάσσιο θέρετρο της χώρας, το Σάλι. Θα επισκεφθούμε αυθεντικά χωριά όπως 

το Τζοάλ Φαντιούτ, γνωστό και ως το χωριό των κοχυλιών, και ύστερα θα απολαύσουμε τη μοναδικής φυσικής 

ομορφιάς Τουμπακούτα και θα επισκεφτούμε την παλιά πρωτεύουσα της χώρας, το Σεν Λούι, ένα ζωντανό 

μουσείο της αποικιοκρατίας, καθώς και το «Langue de Barbarie», ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια πουλιών 

στον κόσμο. Και από εκεί κατευθυνόμαστε στην περίφημη Λακ Ρέτμπα, τη Ροζ Λίμνη, που περιτριγυρίζεται από 

χρυσούς αμμόλοφους και αφρικανική βλάστηση και καταλήγουμε στο Ντακάρ με το Νησί Γκορέ, έναν Τόπο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εμπειρίες στο ταξίδι αυτό συμπληρώνονται με τη διαμονή 

στην έρημο της Σενεγάλης.   

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

ΤΚ 1846 1ή ημέρα ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:05 22:30 

ΤΚ 501 2ή ημέρα ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΝΤΑΚΑΡ 01:05  05:30 

ΤΚ 502 12ή ημέρα ΝΤΑΚΑΡ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 07:00 16:50 

ΤΚ 1845 12ή ημέρα ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 18:50 20:15 
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ΤΟ   «ΧΡΥΣΟ   ΤΡΙΓΩΝΟ»   ΤΟΥ   ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Οι Άγγλοι ανέπτυξαν το δουλεμπόριο υιοθετώντας μεθόδους εξαιρετικά αποτελεσματικές. 

Επινόησαν μια τριγωνική διακίνηση, με κορυφές του τριγώνου την Αγγλία, την Αφρική και την 

Αμερική.  

Τα πλοία γέμιζαν τα αμπάρια τους από τα λιμάνια της Αγγλίας (κυρίως το Λίβερπουλ) με όπλα, 

υφάσματα, χάντρες και ψεύτικα κοσμήματα, με τα οποία πλήρωναν το ανθρώπινο εμπόρευμα της 

Αφρικής.  Οι κάσικοι της Αφρικής δέχονταν τα εμπορεύματα της βρετανικής βιομηχανίας και 

παραχωρούσαν τα φορτία των σκλάβων στους δουλεμπόρους, εξασφαλίζοντας τα όπλα για να 

οργανώνουν νέα ανθρωποκυνηγητά μέσα στα χωριά. 

Όσοι επιζούσαν από την πείνα, τις αρρώστιες και το τσουβάλιασμα της μεταφοράς, εκθέτονταν 

στην κεντρική πλατεία των αποικιών για να πωληθούν.  

Τα πλοία ξαναγύριζαν στην Αγγλία φορτωμένα με τροπικά προϊόντα των φυτειών της Αμερικής: 

ζάχαρη, βαμβάκι, καφέ και κακάο.  

Ο απολογισμός του Διατλαντικού Εμπορίου Σκλάβων υπήρξε τραγικός. Υπολογίζεται ότι από το 

1520 έως το 1860 μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι 11 με 12 εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά 

από την Αφρική. Αναρίθμητοι Αφρικανοί πέθαναν στη μεταφορά, θύματα επιδημιών ή 

υποσιτισμού, και αρκετοί αυτοκτονούσαν. Οι σκλάβοι στοιβάζονταν σαν δέματα. Τα πλοία που 

μετέφεραν σκλάβους ξεχώριζαν από τη μυρωδιά τους. Οι μεταδοτικές ασθένειες και οι ξαφνικοί 

θάνατοι μπορούσαν να ανατρέψουν τις οικονομικές προσδοκίες του επιχειρηματία - εμπόρου, που 

πολλές φορές ήταν ο ίδιος ο πλοίαρχος. Για το λόγο αυτό πολλοί πλοίαρχοι φόρτωναν επιπλέον 

αριθμό σκλάβων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αβαρίες του ταξιδιού.  

Το βουντού στην Αϊτή, το καντομπλέ στη Βραζιλία, η σαντερία στην Κούβα και το σάνγκο στο 

Τρινιδάδ δεν είναι παρά όψεις της παλιάς θρησκείας της Φυλής των Γιορούμπα που μεταφέρθηκαν 

από τους δουλεμπόρους ως σκλάβοι στις ακτές της Καραϊβικής. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ   ΝΗΣΙ   ΓΚΟΡΕ 

Σε απόσταση αναπνοής από το Ντακάρ, το λιλιπούτειο Νησί Γκορέ μοιάζει να πλέει μοναχικά στη 

θάλασσα. Ένα γραφικό, καθαρό χωριουδάκι πνιγμένο στις μπουκαμβίλιες και στα γιασεμιά, με 

αποικιακού στιλ διώροφα σπίτια βαμμένα με απαλά χρώματα, ένα στρατιωτικό φρούριο ψηλά σε ένα 

λόφο, ένας μικρός αμμώδης όρμος, μια παραλία με ψαρόβαρκες και εκατοντάδες λεπτόκορμοι 

φοίνικες: μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο σκηνικό ταινίας παρά κατοικημένη περιοχή. Και, όμως, 

αυτό το κουκλίστικο τοπίο κρύβει ένα θλιβερό παρελθόν: το νησί ήταν επί αιώνες κέντρο δουλεμπορίου. 

Από το 15ο έως το 19ο αι. το Γκορέ πέρασε διαδοχικά στην Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Αγγλία και 

τη Γαλλία. Οι εμπορικές εταιρίες των χωρών αυτών έστελναν από εδώ κατά χιλιάδες τους Αφρικανούς 

σκλάβους στην Αϊτή, την Κούβα, τη Λουιζιάνα και τη Βραζιλία. Στα υπόγεια των σπιτιών του 

στοιβάζονταν εκατοντάδες μαύροι και περίμεναν επί μήνες τα πλοία που θα τους μετέφεραν στο Νέο 

Κόσμο της φρίκης και της σκλαβιάς. Έναν όροφο πιο πάνω, οι πλούσιοι δουλέμποροι διοργάνωναν 

χορούς και δείπνα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΝΤΑΚΑΡ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμε-

σου σταθμού για το Ντακάρ.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΝΤΑΚΑΡ – ΣΑΛΙ (ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΤΛΑ-

ΝΤΙΚΟΥ) 

Πρωινή άφιξη στο Ντακάρ και οδική αναχώρηση για το 

πανέμορφο Σάλι, που αποτελεί το κύριο παραθαλάσσιο 

θέρετρο της χώρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 

απόγευμα θα μεταβούμε στην παραλία Mbour, όπου θα 

δούμε τους ψαράδες να επιστρέφουν με τις βάρκες φορ-

τωμένες με τη «συγκομιδή» της ημέρας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΛΙ – ΠΑΡΚΟ ΜΠΑΝΤΙΑ (Σαφάρι) – ΣΑΛΙ 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Πάρκο Μπά-

ντια, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε σαφάρι 

και να δούμε διάφορα είδη ζώων στο φυσικό τους περι-

βάλλον, όπως αντιλόπες, γαζέλες, μαϊμούδες, καμηλο-

παρδάλεις, ρινόκερους, κροκόδειλους, ζέβρες, νεροβού-

βαλους, στρουθοκαμήλους κ.ά., καθώς και πολλά είδη 

πουλιών.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΛΙ – ΤΖΟΑΛ ΦΑΤΖΟΥΤ – ΦΑΝΤΙΑΛ – ΝΤΑ-

ΓΚΑΝΕ 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από το Σάλι και ξεκι-

νάμε για την επίσκεψή μας σε χωριά της περιοχής. Στην 

πρώτη μας στάση ερχόμαστε στο χωριό Τζοάλ Φατζούτ 

(Joal Fadjouth), χτισμένο πάνω σε ένα ολόκληρο νησί 

από… κοχύλια! Τα κοχύλια αφθονούν σ’ αυτή την 

πλευρά του Δέλτα που σχηματίζει ο ποταμός Σαλούμ και 

το χωριό χτίστηκε σιγά-σιγά πάνω σε μια έκταση από κο-

χύλια, φιλοξενώντας σήμερα περίπου 5.000 κατοίκους. 

Τα κοχύλια τα βλέπουμε παντού: στους δρόμους, ως μέ-

ρος της τοιχοποίας των σπιτιών, κυριολεκτικά παντού. 

Στο χωριό αξίζει να δούμε επίσης το κοιμητήριο του Τζοάλ 

Φατζούτ, διασχίζοντας μια γέφυρα 200 μέτρων, όπου α-

ναπαύονται δίπλα-δίπλα χριστιανοί και μουσουλμάνοι.  

Καθοδόν για τον επόμενο σταθμό μας θα κάνουμε 

στάση στο Φαντιάλ για να δούμε το μεγαλύτερο δέντρο 

μπαομπάμπ στη Σενεγάλη, και στη συνέχεια φτάνουμε 

στο Νταγκάνε (Ndagane). Αφού τακτοποιηθούμε στο 

ξενοδοχείο μας, θα βρούμε πολλές διαφορετικές δρα-

στηριότητες εδώ: trekking, ιππασία, ψάρεμα με κανό και 

πολλά ακόμα! Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΓΚΑΝΕ – ΤΟΥΜΠΑΚΟΥΤΑ ή ΜΠΑΝΤΖΟΥΛ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ 

ΓΚΑΜΠΙΑ) 

Διπλή η δυνατότητα σήμερα για την εξέλιξη της ημέρας. 

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να αναχωρήσουν για την 

Μπαντζούλ, στη γειτονική Γκάμπια: μετά τις απαραίτη-

τες συνοριακές διατυπώσεις, επιβιβαζόμαστε σε φέρυ 

που θα μας οδηγήσει μέχρι την Μπαντζούλ. Με την ά-

φιξή μας θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και 

κατόπιν θα γνωρίσουμε την πόλη με ξενάγηση στην 

Μπαντζούλ και στα περίχωρα. Δείπνο και διανυκτέ-

ρευση στη Γκάμπια (Η εκδρομή και διαμονή στην Γκά-

μπια είναι προαιρετική). 

Για όσους ταξιδιώτες δεν επιθυμούν να επισκεφθούν 

την Γκάμπια, παρέχεται επίσης η δυνατότητα να αναχω-

ρήσουμε από την Νταγκάνε με προορισμό την Τουμπα-

κούτα, από όπου μπορεί κανείς να επισκεφθεί και το γει-

τονικό χωριό Σίπο, κοντά στον ποταμό Σαλούμ, ή το 

ιερό δέντρο στο χωριό Μισσιρά. Για όσους ταξιδιώτες 

επιλέξουν αυτή την εκδρομή, η διανυκτέρευση γίνεται 

στην Τουμπακούτα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΜΠΑΚΟΥΤΑ – ΒΑΡΚΑΔΑ ΜΕ ΠΙΡΟΓΕΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΑΛΟΥΜ 

Όσοι ταξιδιώτες επέλεξαν την προηγούμενη ημέρα την 

εκδρομή στη Γκάμπια, επιστρέφουν σήμερα στη Σενε-

γάλη και την Τουμπακούτα. Εδώ, αφού το γκρουπ ενώ-

νεται ξανά, ξεκινάμε για τον ποταμό Σαλούμ όπου θα 

επιβιβαστούμε στις πιρόγες για μια πλωτή βόλτα στο 

ποτάμι, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σταματήσουμε 

σε κάποιο από τα μικρά νησάκια με την πυκνή βλά-

στηση: θα θαυμάσουμε εκατοντάδες πουλιά, θα δούμε 

μαϊμούδες, γαζέλες, κροκόδειλους, ερωδιούς, πελαρ-

γούς. Η περιοχή είναι μοναδικής φυσικής ομορφιάς και 

προστατεύεται από την UNESCO. Επιστροφή στο ξενο-

δοχείο μας στην Τουμπακούτα. Δείπνο και διανυκτέ-

ρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΜΠΑΚΟΥΤΑ – ΛΟΜΠΟΥΛ/ΕΡΗΜΟΣ ΣΕ-

ΝΕΓΑΛΗΣ (μια νύχτα κάτω από τα αστέρια) – ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΧΩΡΙΑ – ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΚΑΜΗΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΜΟΛΟΦΟΥΣ 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη σαβάνα της 

Σενεγάλης και θα δούμε πολλά χωριά της υπαίθρου. Εί-

χατε ποτέ την εμπειρία να κάνετε μια βόλτα με καμήλα 

σε μια πραγματική έρημο και όχι απλά στις παρυφές 

μιας πόλης της βόρειας Αφρικής; Με το ταξίδι αυτό θα 

τη ζήσετε! Θα δούμε χωριά της περιοχής καθοδόν για 

το Λομπούλ, θα κάνουμε βόλτα στην κορυφή των αμ-

μόλοφων και θα ρεμβάσουμε τη θέα από τις ακτές του 

Ατλαντικού.  Θα περάσουμε τη νύχτα σε άνετες σκηνές 

και θα νιώσουμε σαν νομάδες παρατηρώντας το φεγ-

γάρι ή τα αστέρια. Δείπνο και στη συνέχεια κατασκή-

νωση φωτιάς με τραγούδι και χορό. Αυτό το δείπνο δεν 



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα είναι συνηθισμένο. Έχουμε οργανώσει κάτι 

διαφορετικό που θα το θυμάστε. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΕΡΗΜΟΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ – ΣΕΝ ΛΟΥΙ (ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ LANGUE DE BARBARIE) – ΒΑΡΚΑΔΑ ΜΕ ΠΙΡΟΓΕΣ 

– επιστροφή των ψαράδων. 

Συνεχίζουμε με προορισμό μας το Langue de Barbarie, 

ένα πλούσιο και ευαίσθητο οικοσύστημα, ένας συν-

δυασμός από αιωνόβια δάση, ποτάμια και αμμόλο-

φους. Πρόκειται επίσης για ένα από τα μεγαλύτερα κα-

ταφύγια πουλιών στον κόσμο και ως εκ τούτου (αν εί-

μαστε τυχεροί) θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με-

γάλη ποικιλία από προστατευόμενα είδη τους κατά τη 

διάρκεια της βόλτας μας με τις πιρόγες. Στη συνέχεια 

αναχωρούμε για το Σαιντ Λούι για να είμαστε στην ώρα 

μας ώστε να δούμε την επιστροφή των ψαράδων. Με-

ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Σεν 

Λούι. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝ ΛΟΥΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΜΑΞΑ)   

Σήμερα θα γνωρίσουμε το Σεν Λούι, την  παλιά πρω-

τεύουσα της χώρας, ένα ζωντανό μουσείο της αποι-

κιοκρατίας και ταυτόχρονα η πόλη των εθνικών πάρ-

κων. Μια ιδιότυπη ξενάγηση με άμαξα στην νωχελική 

πόλη του βορρά της Σενεγάλης στα σύνορα με τη 

Μαυριτανία. θα περάσουμε την περίφημη γέφυρα Φέ-

ιντερμπ -το σήμα κατατεθέν της πόλης- και θα δούμε 

πολλά κτίρια αποικιακού ρυθμού που φανερώνουν 

την παρουσία των Γάλλων στη χώρα, όπως την Καθο-

λική εκκλησία, το παλιό Κυβερνείο και το χαρακτηρι-

στικό ξενοδοχείο «Post», στο οποίο κατέλυαν τα πλη-

ρώματα των αεροπλάνων με την αλληλογραφία πριν 

διασχίσουν τον Ατλαντικό Ωκεανό.  

Για όσους ταξιδιώτες το επιθυμούν υπάρχει η δυνατό-

τητα προαιρετικής εκδρομής στο Εθνικό Πάρκο 

Ντζουντζ: ένας καταπληκτικός υδροβιότοπος 16.000 ε-

κταρίων, που απλώνεται γύρω από μία τεράστια λίμνη 

που περιβάλλεται από δεκάδες μικρότερες λίμνες και 

έλη. Το Εθνικό Πάρκο Ντζουντζ αποτελεί ένα ολοζώ-

ντανο όσο και εύθραυστο καταφύγιο για περίπου ενά-

μισι εκατομμύριο πτηνά, ανάμεσα τους ο λευκός πελε-

κάνος, ο αφρικανικός τσικνιάς και ο κορμοράνος (κό-

στος εκδρομής δεν συμπεριλαμβάνεται) 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝ ΛΟΥΙ – ΡΟΖ ΛΙΜΝΗ – ΒΟΛΤΑ ΜΕ 4x4 – 

ΝΤΑΚΑΡ  

Πρωινή αναχώρηση για τη Λακ Ρέτμπα ή Ροζ Λίμνη, 

που περιτριγυρίζεται από χρυσούς αμμόλοφους και α-

φρικανική βλάστηση. Είναι περίφημη για το ροζ χρώμα 

που παίρνει από το φως του ήλιου, λόγω της υψηλής 

συγκέντρωσης ορυκτών στο νερό. Η περιοχή είναι πα-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

γκοσμίως γνωστή, αφού ο τερματισμός του Ράλι Πα-

ρίσι - Ντακάρ γινόταν μέχρι πρόσφατα εδώ. Βόλτα με 

ειδικά διαμορφωμένα οχήματα γύρω από τη λίμνη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να 

δούμε τους ντόπιους να μαζεύουν αλάτι μέσα από αυ-

τήν. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα και την πιο διά-

σημη πόλη της Σενεγάλης, το Ντακάρ. Άφιξη και τακτο-

ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΚΑΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) – ΝΗΣΙ ΓΚΟΡΕ  

Πρωινή αναχώρηση για το νησί Γκορέ, την διαβόητη α-

φετηρία του εμπορίου των σκλάβων κατά την εποχή 

που ακολούθησε την ανακάλυψη της Νέας Ηπείρου, 

της Αμερικής. Μνημείο σήμερα της Ανθρωπότητας, μα 

κυρίως μνημείο μνήμης μιας από τις πιο μαύρες σελί-

δες της ανθρώπινης ιστορίας.  

Από εδώ οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί και κυ-

ρίως οι Άγγλοι δουλέμποροι μετέφεραν καραβάνια ι-

θαγενών στην Αμερική και τους πωλούσαν σε μεγαλοϊ-

διοκτήτες για να τους εκμεταλλευτούν στις φυτείες 

καφέ, ζάχαρης, βαμβακιού καθώς και στα ορυχεία. 

Από τις αρχές του 16ου έως το τέλος του 19ου αι. 

πολλά εκατομμύρια Αφρικανών πέρασαν τον ωκεανό 

κάτω από άθλιες συνθήκες και έγιναν το καύσιμο που 

έδωσε κίνηση στο παραγωγικό σύστημα. Στο νησί 

Γκορέ αρκετές από τις επιβλητικές επαύλεις των δουλε-

μπόρων έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στο κοινό. Θα 

επισκεφτούμε το «Σπίτι των Σκλάβων», όπου συνωστί-

ζονταν οι σκλάβοι πριν πάρουν το σκληρό δρόμο για 

το Νέο Κόσμο και το Μουσείο Ιστορίας της Σενεγάλης, 

που στεγάζεται στο κτίριο των πρώην φυλακών. Το 

1978 το Νησί Γκορέ χαρακτηρίστηκε Τόπος Παγκό-

σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στο Ντακάρ για να γνω-

ρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Το 

Ντακάρ, που θεωρείται από πολλούς «το Παρίσι της 

Δυτικής Αφρικής», ήταν μέχρι το 1957 μια ασήμαντη 

κωμόπολη, η οποία αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθ-

μούς μετά την ανεξαρτησία της χώρας και την ανακή-

ρυξή του σε πρωτεύουσα. Κατά τη σημερινή περιή-

γησή μας στην πόλη θα δούμε, μεταξύ άλλων, την Πλα-

τεία της Ανεξαρτησίας, τα κτίρια της διοίκησης με το 

Προεδρικό Μέγαρο και τις τοπικές αγορές, όπου θα α-

νακαλύψουμε την καθημερινότητα της αφρικάνικης 

ζωής.  

Διανυκτέρευση στο Ντακάρ. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ ΣΕ 

ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

Άφιξη αυθημερόν στην Αθήνα. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΔΩΡΕΑΝ 

Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν και μετά 

το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο www.versustravel.eu/apolytiprostasia 

ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 25.02, 15.03 – 12 ΗΜΕΡΕΣ 

 1.599 €  1.819 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

 2.769 €   
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 07.04, 28.04, 03.06, 02.07, 28.07, 29.08, 20.09, 

22.10, 23.11  – 12 ΗΜΕΡΕΣ 

     1.699 € 
1.919€  

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2.869€   
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 600 € 

Επέκταση στην Γκάμπια: +150 € κατ’ άτομο  

(διαμονή στην Μπαντζούλ αντί για την Τουμπακούτα) 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη – 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε 

το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. 

Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη 

διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

• Για την είσοδο στην ΓΚΑΜΠΙΑ απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κίτρινου πυρετού. 

• Για την είσοδο στη ΣΕΝΕΓΑΛΗ συνιστάται να έχει γίνει εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού, χωρίς να είναι απαραίτητο.  

Όμως, αν το ταξιδιώτης ταξιδέψει από την Γκάμπια στη Σενεγάλη, τότε καθίσταται υποχρεωτικό.  

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* sup. και 4* 

(από τα καλύτερα διαθέσιμα στην κάθε περιοχή. Εκτός 

από την πρωτεύουσα Ντακάρ και το τουριστικό θέρετρο 

Σάλι, στην υπόλοιπη χώρα η τουριστική υποδομή δεν 

είναι αναπτυγμένη). 

➢ Μια διανυκτέρευση σε άνετες σκηνές στην έρημο 

με προσωπικό μπάνιο 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (τα δείπνα δεν είναι 

εορταστικά) 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι, βαρκάδες, 

επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα άξιοθέατα, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα.  

➢ Τοπικός ξεναγός.  

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του 

γραφείου μας. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

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)   

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ 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.α.). 

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: € 920 



 

 
 

 
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 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

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

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

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

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

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

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


