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Ταξίδι στα χνάρια του Τσε Γκεβάρα από το αντάρτικο στα βουνά της 
Σιέρρα Μαέστρα μέχρι τον θρίαμβο της Επανάστασης στην Αβάνα 

Κούβα – Βολιβία  
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Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα της 
Κούβας, όπου πέραν της αρχιτεκτονικής και της 
ιστορίας της πόλης, θα εστιάσουμε στην Επανάσταση, 
επισκεπτόμενοι από το σπίτι του Τσε μέχρι το Μουσείο 
της Επανάστασης. Από το οδοιπορικό μας δε θα λείψει 
η επαρχία του Πινάρ ντελ Ρίο, όπου θα αναλύσουμε την 
ιδιαίτερη σχέση του Τσε με τη συγκεκριμένη επαρχία, θα 
επισκεφθούμε τη σπηλιά του, θα μιλήσουμε για τα 
στρατόπεδα προετοιμασίας του, αλλά δε θα 
παραλείψουμε να περιηγηθούμε στη μοναδική φύση της 
Κοιλάδας του   
Βινιάλες και να θαυμάσουμε τον επίμονα παραδοσιακό 
τρόπο ζωής της δυτικής Κούβας. 
  
  
 

 

Το Versus είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει ένα 
έκτακτο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για όσους 
θέλουν να γνωρίσουν την Κούβα μέσα από το πρίσμα 
της κουβανικής επανάστασης που ακολουθεί τα 
βήματα του Τσε από το αντάρτικο στα βουνά της Σιέρα 
Μαέστρα μέχρι το θρίαμβο της Επανάστασης στην 
Αβάνα και την προσπάθεια για την εξάπλωση του 
κινήματος στη Βολιβία, όπου θα μεταβούμε σε ένα 
μοναδικό συνδυασμό τοπίων και ιστορικών χώρων. Από 
την Καραϊβική μέχρι τις Άνδεις, το ταξίδι αυτό γίνεται για 
πρώτη φορά στα χρονικά των ελληνικών ταξιδιωτικών 
πρακτορείων. 

Το ταξίδι μας περιλαμβάνει: 

 
 Πρωινό και δύο γεύματα στην Αβάνα. All inclusive 

στη Γουαρδαλαβάκα. Ημιδιατροφή στο υπόλοιπο 
πρόγραμμα.  

 Ξενάγηση στην Αβάνα 
 Βόλτα στην Αβάνα με αυτοκίνητα εποχής 
 Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων στην Αβάνα  
 Εκδρομή στη Σπηλιά του Τσε, το Τεθωρακισμένο 

Τραίνο και το Μαυσωλείο του Τσε 
 Γεύμα σε παραδοσιακή hacienda στο Καμαγουέι 
 Ξενάγηση στο Σαντιάγο 
 Διαδρομή με τζιπ στο Άλτο ντε Ναράνχο 
 Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Φιντέλ Κάστρο 

στο Μπιράν 
 Επίσκεψη στην πόλη Χιμπάρα, ένα στολίδι 

αποικιακής αρχιτεκτονικής 
 Επίσκεψη στο Τρινιδάδα, κατά πολλούς η πιο 

όμορφη αποικιακή πόλη της Κούβας 
 Επίσκεψη στον ιστορικό Κόλπο των Χοίρων 
 Επίσκεψη σε εκτροφείο κροκοδείλων 
 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της 

Σαμαϊπάτα, στη Βολιβία 
 Επίσκεψη στο χωριό Ιγκέρα, όπου συνελήφθη, 

κρατήθηκε και εκτελέστηκε ο Τσε Γκεβάρα, στην 
πόλη Βαγιεγκράντε, όπου το άψυχο σώμα του 
παρουσιάστηκε στον Τύπο, και τον χώρο όπου 
ετάφη για τρεις δεκαετίες.  

 Διαμονή στο Ουγιούνι και διαδρομή με τζιπ στην 
περίφημη θάλασσα από αλάτι. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

 



 

  

ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ VERSUS 
Το γραφείο που έχει ταυτίσει το όνομά του με την Κούβα διαμορφώνει και σας προτείνει  

ένα επαναστατικό ταξίδι με ειδικές επισκέψεις μόνο για εμάς 
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Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα της 
Κούβας, όπου πέραν της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας 
της πόλης, θα εστιάσουμε στην Επανάσταση, 
επισκεπτόμενοι από το σπίτι του Τσε μέχρι το Μουσείο της 
Επανάστασης. Από το οδοιπορικό μας δε θα λείψει η 
επαρχία του Πινάρ ντελ Ρίο, όπου θα αναλύσουμε την 
ιδιαίτερη σχέση του Τσε με τη συγκεκριμένη επαρχία, θα 
επισκεφθούμε τη σπηλιά του, θα μιλήσουμε για τα 
στρατόπεδα προετοιμασίας του, αλλά δε θα 
παραλείψουμε να περιηγηθούμε στη μοναδική φύση της 
Κοιλάδας του   
Βινιάλες και να θαυμάσουμε τον επίμονα παραδοσιακό 
τρόπο ζωής της δυτικής Κούβας. 
 Ξεκινώντας την περιοδεία μας προς τη σπάνια 
επισκέψιμη ανατολική Κόυβα, θα διανυκτερεύσουμε στην 
ιστορική Σάντα Κλάρα, κι αφού επισκεφθούμε το 
Μαυσωλείο του Τσε και των συντρόφων του, θα 
γνωρίσουμε από κοντά και το ιστορικό τραίνο η 
ανατροπή του οποίου οδήγησε στην τελική νίκη και τη 
φυγή του Μπατίστα. Σειρά έχει το άγνωστο διαμάντι του 
Καμαγουέι, μια εκπληκτική αποικιακή πόλη με ελάχιστο 
τουρισμό που θα μας φιλοξενήσει για ένα βράδυ, πριν 
καταλήξουμε στην πρώτη πρωτεύουσα της Κούβας, το 
ιστορικό Σαντιάγο. Εκεί θα γνωρίσουμε το χώρο όπου 
ξεκίνησε η Επανάσταση στο στρατόπεδο Μονκάδα, ενώ 
για τους πιο περιπετειώδεις η επόμενη ημέρα θα είναι 
αφιερωμένη στη Σιέρα Μαέστρα και το μυθικό αρχηγείο 
των ανταρτών στην ανατολική οροσειρά.  
  
Ο δρόμος της επιστροφής προς την Αβάνα θα έχει 
αρκετές εκπλήξεις: τη γενέτειρα του ηγέτη της κουβανικής 
Επανάστασης στο Μπιράν, δυο σπάνια αποικιακά 
διαμάντια όπως η Χιμπάρα και το Σάνκτι Σπίριτους, ενώ δε 

θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Κόλπο των 
Χοίρων, εκεί όπου ταπεινώθηκε η CIA και συνετελέσθη η 
μοναδική ήττα των Αμερικανών στην αμερικάνικη ήπειρο.  
  
Μετά από μια ελεύθερη ημέρα στην Αβάνα, έχει φθάσει η 
ώρα να μεταβούμε στη Βολιβία, εκεί όπου μας περιμένει η 
μυστηριώδης και άκρως ινδιάνικη Λα Πας, απ' όπου θα 
πετάξουμε για την κοσμοπολίτικη Σάντα Κρους. Από εκεί, 
θα ξεκινήσει το οδοιπορικό μας στις δύσβατες περιοχές 
που σφράγισαν δυο  διαφορετικές φάσεις της ζωής του 
Τσε: τη Σαμαϊπάτα με το μυστηριώδη αρχαιολογικό χώρο 
που εντυπωσίασε τον Τσε στα νιάτα του κατά το ταξίδι με 
τη μοτοσικλέτα και τη Vallegrande, εκεί όπου ετάφη με 
πλήρη μυστικότητα ο Τσε. Το ταξίδι μας δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη: μετά από μια μικρή Οδύσσεια στα 
απόκρυφα βουνά όπου ο Τσε πολέμησε με τους 
συντρόφους του, θα φτάσουμε στην Higuera, το χώρο 
σύλληψης, κράτησης κι εκτέλεσης του Τσε, σε ένα 
στοιχειωμένο μικροσκοπικό χωριό που έμελλε να γράψει 
το τέλος της ιστορίας του διασημότερου επαναστάτη της 
σύγχρονης ιστορίας. 
  
Ένα ταξίδι στη Βολιβία βέβαια θα ήταν κρίμα να τελειώσει 
χωρίς την επίσκεψη σε ένα από τα μαγικότερα σημεία του 
πλανήτη: την έρημο του αλατιού στο Ουγιούνι, με τα 
απόκοσμα, μαγικά, σουρεαλιστικά της τοπία, ένα 
πραγματικό τοτέμ για κάθε ταξιδιώτη. 
  
Γεμάτοι από εικόνες και συναισθήματα επιστρέφουμε στη 
Λα Πας για να ξεκινήσουμε το δρόμο της επιστροφής για 
την Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει ένα μοναδικό 
οδοιπορικό που δεν έχει επαναληφθεί από ελληνικό 
ταξιδιωτικό γραφείο. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – πτήση για Αβάνα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού, για την ομορφότερη πρωτεύουσα της Καραϊβικής, 
την Αβάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, το Meliá Cohiba, 
πάνω στη θρυλική παραλιακή οδό Μαλεκόν, στο Βεδάδο, εκεί 
όπου χτυπάει η καρδιά της σύγχρονης Αβάνας, με τις 
καλύτερες επιλογές εστιατορίων και νυχτερινής ζωής. 
 
2η ημέρα: Αβάνα (ξενάγηση) 
Η σημερινή ξενάγησή μας θα έχει τόνο ιστορικό και θα εστιάσει 
στην Κουβανική Επανάσταση. Αφού περιηγηθούμε στα στενά 
της παλιάς πόλης της Αβάνας και θαυμάσουμε την 
εντυπωσιακότερη αποικιακή αρχιτεκτονική της Λατινικής 
Αμερικής, θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Πόλης, όπου και 
θα αναλύσουμε τις συνθήκες που υπήρχαν στο νησί κατά την 
αποικιακή περίοδο, θα περάσουμε από το Καπιτώλιο για να 
μιλήσουμε για την περίοδο Μπατίστα και θα συνεχίσουμε με 
επίσκεψη στο κάστρο La Cabana και Morro, όπου θα 
γνωρίσουμε από κοντά το γραφείο αλλά και το σπίτι όπου 
έμεινε ο Τσε όσο υπηρετούσε στις συγκεκριμένες μονάδες, 
θαυμάζοντας ταυτόχρονα την πανοραμική θέα της πόλης. Θα 
ολοκληρώσουμε την ξενάγηση με γνωριμία με το Βεδάδο, το 
Πανεπιστήμιο, το Habana Libre όπου κάποτε διέμεναν τα 
πρωτοκλασάτα στελέχη της Επανάστασης και φυσικά θα 
κάνουμε στάση και στην Πλατεία της Επανάστασης, το χώρο 
συνάθροισης και δημοσίων ομιλιών του Φιντέλ, όπου πλέον 
δεσπόζει η μορφή του Τσε. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το απόγευμα θα 
πραγματοποιήσουμε πανοραμική βόλτα με τα κάμπριο 
αυτοκίνητα εποχής, ώστε να καταλήξουμε στο φημισμένο στέκι 
του Χέμινγουεϊ, το «Bodeguita del Medio» για ένα 
παραδοσιακό γεύμα στο χώρο-σταθμό όλων των διάσημων 
επισκεπτών της πόλης, καθώς και πολλών επαναστατικών 
μορφών. Η βραδιά θα κλείσει με προτάσεις για τη νυχτερινή 
σας έξοδο, σε μια πόλη με αστείρευτη κουλτούρα και μουσική 
παράδοση. 
 
3η ημέρα: Αβάνα (Μουσείο Επανάστασης, Κέντρο Σπουδών 
Τσε, Εργοστάσιο Πούρων) 
Ημέρα Τσε σήμερα, που θα ξεκινήσει από το Μουσείο της 
Επανάστασης, όπου θα ζήσουμε βήμα-βήμα την ιδιαίτερη 
ιστορία μιας Επανάστασης που συγκλόνισε όλο τον πλανήτη, 
από την άκαρπη επίθεση στο προεδρικό μέγαρο του 
Μπατίστα, την επιχείρηση στο στρατόπεδο Μονκάδα του 
Σαντιάγο την 26η Ιουλίου του 1953, μέχρι την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού, με ειδικές αναφορές στο ρόλο του Τσε και 
φυσικά την επίσκεψη στο κότερο Granma, που μετέφερε τους 
επαναστάτες από το Μεξικό στην ανατολική Κούβα. 
Η εικόνα του Τσε βεβαίως είναι συνυφασμένη και με τα πούρα. 
Τι καλύτερη δικαιολογία θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε 



προκειμένου να μυηθούμε στην τέχνη του πούρου; Θα 
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πούρων στη χώρα, θα 
μάθουμε τα μυστικά της παραγωγής και θα έχουμε την ευκαιρία 
να μάθουμε για τις αγαπημένες μάρκες πούρων του Φιντέλ, του 
Τσε, του Κένεντι και του Τσώρτσιλ. 
Για το βράδυ προτείνουμε δείπνο σε κάποιο από τα paladares 
που θα μας προτείνει ο αρχηγός μας, τα ιδιωτικά εστιατόρια που 
στεγάζονται σε σπίτια Κουβανών. Πέραν της κουζίνας, σε μια 
γαστρονομική σκηνή που έχει αρχίσει να απογειώνεται, η εμπειρία 
θα μας δώσει και την ευκαιρία να γνωρίσουμε κάποια σπίτια και 
τα ιδιαίτερα στοιχεία της αρχιτεκτονικής τους εκ των έσω. 
Στη συνέχεια, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα επισκεφθούμε το 
Κέντρο Σπουδών Τσε, που στεγάζεται στο σπίτι όπου ο Τσε έζησε 
με τη σύζυγό του από το 1962 και μέχρι την αναχώρησή του για 
το Κονγκό. Θα μάθουμε για τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του 
Κέντρου και θα μάθουμε για την επίδραση της σκέψης και των 
ιδεών του στη σύγχρονη εποχή, περισσότερο από μισό αιώνα 
μετά το θάνατό του. 
 
4η ημέρα: Αβάνα – Σπηλιά του Τσε – Πινάρ ντελ Ρίο – Βινιάλες - 
Αβάνα 
Σήμερα θα κινηθούμε δυτικά προκειμένου να επισκεφθούμε την 
καπνοπαραγωγό περιοχή του Πινάρ ντελ Ρίο και τα μαγικά τοπία 
του Βινιάλες. Αρχικά θα επισκεφθούμε τη σπηλιά του Τσε, το 
κρησφύγετο που επέλεξε ο Γκεβάρα κατά την περίοδο της  Κρίσης 
των Πυραύλων, ένα σπάνια επισκεπτόμενο αξιοθέατο ιστορικής 
αλλά και συναισθηματικής φύσεως. Στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε στην Κοιλάδα του Βινιάλες, όπου θα επισκεφθούμε 
φυτείες καπνού, θα μιλήσουμε με παραδοσιακούς 
καπνοπαραγωγούς, θα διασχίσουμε το εντυπωσιακό Σπήλαιο 
του Ινδιάνου με βάρκα και θα γνωρίσουμε από κοντά τη 
Βραχογραφία της Προϊστορίας, μιλώντας για τα εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά προγράμματα της Επανάστασης που σφράγισαν τη 
δεκαετία του '60. Μετά από ένα πατροπαράδοτο κουβανικό 
γεύμα, επιστρέφουμε στην Αβάνα με ελεύθερο χρόνο για την 
τελευταία βραδιά στην πρωτεύουσα της χώρας. 
 
5η ημέρα: Αβάνα – Σάντα Κλάρα 
Αφήνοντας πίσω την Αβάνα, κατευθυνόμαστε προς το σημείο 
όπου ο Τσε πρωταγωνίστησε στη μάχη όπου έμελλε να κρίνει την 
έκβαση της επανάστασης, τη φημισμένη Σάντα Κλάρα. Η 
επίσκεψη στο Τεθωρακισμένο Τραίνο είναι ασφαλώς 
υποχρεωτική στάση και ακολουθεί το Μαυσωλείο του Τσε, με 
ενδελεχή ανάλυση της ζωής του Γκεβάρα, από την παιδική του 
ηλικία μέχρι και την εκτέλεσή του. 
Μετά από σύντομη περιήγηση της πόλης και γεύμα θα 
εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Για το 
βράδυ προτείνουμε περίπατο στην πόλη και γνωριμία με την 
ιδιαίτερη νυχτερινή της ζωή. Ακολουθώντας τον αρχηγό μας θα 
μάθουμε τα μυστικά της πόλης και ίσως καταλήξουμε στο μπαρ 
ενός συλλέκτη αντικειμένων της Κουβανικής Επανάστασης για 
μερικά μοχίτο. 
 
6η ημέρα: Σάντα Κλάρα – Καμαγουέι 
Αναχωρώντας από τη Σάντα Κλάρα, αφήνουμε πίσω μας το πιο 
συχνά επισκέψιμο κομμάτι της Κούβας και πλέον βρισκόμαστε 
καθοδόν για την ανατολική Κούβα, το μυστηριώδες Οριέντε, τη 

 

  

 



 

  

γη απ' όπου ξεκίνησαν όλες οι επαναστάσεις στην ιστορία του 
νησιού. Τα τοπία αλλάζουν και πλέον, μακριά από τους πολλούς 
επισκέπτες, φτάνουμε στο Καμαγουέι, ίσως την πιο όμορφη από 
τις επαρχιακές πρωτεύουσες της χώρας. Θα περιηγηθούμε στις 
αμέτρητες πλατείες και τα δαιδαλώδη στενά της 
προστατευόμενης από την UNESCO παλιάς πόλης, που 
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προστατεύουν την πόλη από τις 
δυνητικές επισκέψεις των πειρατών. Μετά από ένα πλούσιο 
γεύμα σε μια παραδοσιακή hacienda θα έχουμε τον 
απαραίτητο χρόνο για προσωπική εξερεύνηση, ενώ για το 
βράδυ οι επιλογές ποικίλλουν, άλλωστε η πόλη είναι γνωστή για 
την ατμόσφαιρα και τη χορευτική της παράδοση.   
 
7η ημέρα: Καμαγουέι – Σαντιάγο (ξενάγηση) 
Φτάνουμε νωρίς στο Σαντιάγο και αφιερώνουμε ολόκληρη τη 
σημερινή ημέρα στην πιο ιστορική πόλη της Κούβας και την 
πολυτάραχη ιστορία της. Από τα αποικιακά στενά, την κεντρική 
πλατεία με το Δημαρχείο απ' όπου ανακοινώθηκε ο θρίαμβος 
της Επανάστασης και την κατοικία του Ντιέγο Βελάσκες, το 
αρχαιότερο σπίτι στη Λατινική Αμερική μέχρι το στρατόπεδο 
Μονκάδα, όπου σε ένα συγκινητικό οδοιπορικό θα ζήσουμε 
στιγμή προς στιγμή την επίθεση των φοιτητών υπό την ηγεσία 
του Φιντέλ Κάστρο στην προσπάθειά του να ανατρέψει την 
κυβέρνηση Μπατίστα. 
Το Versus σας προσφέρει το σημερινό γεύμα σε ένα χώρο 
γεμάτο θρύλους, με θέα τον Κόλπο του Σαντιάγο, το Κάστρο του 
Άραβα με τις ιστορίες των αποικιοκρατών, των πειρατών και της 
αμερικάνικης εισβολής. Είναι ο καταλληλότερος χώρος για να 
αφουγκραστούμε το βάρος της ιστορίας της πόλης. 
Μετά το γεύμα μας, η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην Πλατεία 
της Επανάστασης, τις ιστορικές γειτονιές Τιβολί και Βίστα 
Αλέγκρε, για να καταλήξουμε στο νεκροταφείο Santa Ifigenia, το 
σημαντικότερο στη χώρα. Εκεί θα περιηγηθούμε στην 
παλαιότερη αλλά και νεότερη ιστορία της χώρας, από τον τάφο 
του Compay Segundo και τα μνημεία των Κουβανών που 
πολέμησαν κατά του απαρτχάιντ στην Αφρική, μέχρι τον τάφο 
του εθνικού ήρωα Χοσέ Μαρτί και το σεμνό μνήμα που βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα του, με μια μόνο λέξη χαραγμένη πάνω: Fidel. 
 
8η ημέρα: Σαντιάγο – Σιέρρα Μαέστρα – Μπαγιάμο – Σαντιάγο 
Tα φημισμένα βουνά της Επανάστασης έχουν σήμερα την 
τιμητική τους με μια προαιρετική εξόρμηση για όσους νιώθουν 
σωματικά και ψυχικά έτοιμοι για μεγάλες συγκινήσεις. Μετά από 
πρωινή αφύπνιση, θα μεταφερθούμε οδικώς στο γραφικό 
οικισμό του Santo Domingo, στους πρόποδες της Σιέρα 
Μαέστρα. Από εκεί θα μεταβούμε με τζιπ στο Alto de Naranjo, 
απ' όπου θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας για την 
Comandancia de la Plata, το θρυλικό αρχηγείο των 
επαναστατών. Στα περίπου 100 λεπτά ανάβασης που θα 
ακολουθήσουν, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
τη χλωρίδα και την πανίδα του εθνικού πάρκου, με τα εθνικά 
πουλιά tocororo και carta de Cuba, αλλά κυρίως να 
ακολουθήσουμε τα ίχνη του Τσε και των συντρόφων του για να 
φτάσουμε στο ιστορικό αρχηγείο Comandancia de la Plata. Θα 
γνωρίσουμε από κοντά τον τρόπο ζωής των ανταρτών, θα 
δούμε το καταφύγιο του Φιντέλ, την κουζίνα όπου ετοιμάζονταν 
τα σπαρτιατικά γεύματα των guerilleros σε συνθήκες σχεδόν 

 



  

 

 

  

πρωτόγονες, θα δούμε την καλύβα απ' όπου ο Φιντέλ μέσω 
ραδιοφώνου εκφωνούσε τους πύρινους λόγους τα βράδια, 
ώστε να αποφεύγονται οι βομβαρδισμοί από τα αεροπλάνα 
του Μπατίστα κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα 
περιηγηθούμε στα ιστορικά μονοπάτια του Τσε, του Ραούλ, του 
Καμίλο, θαυμάζοντας ταυτόχρονα ένα από τα ωραιότερα 
τοπία της Κούβας. 
Πριν την κατάβαση, θα δοκιμάσουμε τον ξακουστό καφέ της 
ορεινής Κούβας και θα ξεκινήσουμε το δρόμο της επιστροφής, 
με στάση, γεύμα και σύντομη περιήγηση στο ιστορικό Bayamo, 
μια από τις αυθεντικότερες πόλεις της Κούβας και εκεί όπου 
γεννήθηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας. 
Το απόγευμα είναι ελεύθερο για ξεκούραση και περιήγηση στα 
σοκάκια της πόλης του Σαντιάγο, πολλά εκ των οποίων έχουν 
συμπληρώσει πέντε αιώνες ύπαρξης. 
 
9η ημέρα: Σαντιάγο – Μπιράν – Γουάρδαλαβάκα 
Πιστοί στο ραντεβού μας με την επαναστατική ιστορία, σήμερα 
θα γνωρίσουμε τη γενέτειρα ενός άλλου επαναστατικού 
θρύλου: το Μπιράν του Φιντέλ Κάστρο, όπου σώζεται το 
πατρικό του γαιοκτήμονα Άνχελ Κάστρο. Πέρα από τις 
λεπτομέρειες για τη ζωή και την παιδική ηλικία του Φιντέλ, η 
επίσκεψη θα μας προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις 
συνθήκες εργασίας στην ημιφεουδαρχική Κούβα στις αρχές 
του 20ου αιώνα και τα ερεθίσματα που προσέλαβε ο Φιντέλ, 
μεγαλώνοντας στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του γαιοκτήμονα 
πατέρα του. Μια σπάνια επίσκεψη σε ένα χώρο 
απομακρυσμένο και συνάμα ιστορικό. 
Περνώντας από το Ολγκίν, την Πόλη των Πάρκων και 
πρωτεύουσα της επαρχίας, θα κατευθυνθούμε στη 
Γουαρδαλαβάκα, το σημαντικότερο θέρετρο της ανατολικής 
Κούβας. Το ξενοδοχείο μας, Playa Pesquero θα μας προσφέρει 
στιγμές ανάπαυσης  και γαλήνης με θέα των ωκεανό. 
 
10η ημέρα: Γουάρδαλαβάκα 
Μετά από τόσες μέρες συνεχούς κίνησης ήρθε η ώρα να 
απολαύσουμε τη θάλασσα της Καραϊβικής. Μια ημέρα 
ξεκούρασης, ανασύνταξης και μπάνιου σε μια από τις 
ομορφότερες παραλίες της χώρας είναι ό,τι ακριβώς 
χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε το οδοιπορικό μας στο 
δρόμο της επιστροφής για την Αβάνα. 
 
11η ημέρα: Γουάρδαλαβάκα – Χιμπάρα – Σάνκτι Σπίριτους 
Έχοντας πια γεμάτες τις μπαταρίες μας, ετοιμαζόμαστε για ένα 
από τα κρυφά διαμάντια της ανατολικής Κούβας: την ιστορική 
Χιμπάρα, ένα στολίδι αποικιακής αρχιτεκτονικής, κρυμμένο από 
το μαζικό τουρισμό λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης, 
αλλά με ξεχωριστή και βαριά ιστορία. Εδώ είναι άλλωστε που 
έφτασε ο Κολόμβος κι έγραψε στο ημερολόγιό του «είναι η πιο 
όμορφη γη που έχουν δει ποτέ ανθρώπινα μάτια». 
Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή μέχρι την επαρχία του Σάνκτι 
Σπίριτους, στην ομώνυμη πρωτεύουσα του οποίου θα 
περάσουμε το βράδυ μας. Τα ήσυχα αποικιακά του σοκάκια 
προσφέρονται για νυχτερινή βόλτα. 
 
12η ημέρα: Σάνκτι Σπίριτους – Τρινιδάδ – Σιενφουέγος 
Μετά την επίσκεψη στην πρωτεύουσα της επαρχίας, ήρθε η 

 



 

 

  

ώρα για την κατά πολλούς ομορφότερη αποικιακή πόλη της 
χώρας: το ιστορικό Τρινιδάδ. Προστατευόμενο από την UNESCO, 
το Τρινιδάδ αποτελεί ίσως το κορυφαίο παράδειγμα αποικιακής 
αρχιτεκτονικής στην Καραϊβική. Θα περπατήσουμε τους 
ιστορικούς του δρόμους όπου ο Κορτές στρατολόγησε τους 
μετέπειτα conquistadores του Μεξικού, θα επισκεφθούμε το 
μουσείο Cantero όπου θα δούμε πώς ζούσαν οι γαιοκτήμονες 
της εποχής και οι υπηρέτες τους και θα έχουμε χρόνο για το 
τοπικό παζάρι. 
Μετά από παραλιακή διαδρομή μιάμισης ώρας, βρισκόμαστε 
στο Σιενφουέγος. Πόλη με ξεχωριστή ιστορία κι αρχιτεκτονική, 
αφού ιδρύθηκε από Γάλλους κι όχι Ισπανούς, αποτελεί σημαντικό 
εμπορικό κέντρο και πύλη της Κούβας προς τη Νότιο Αμερική. Θα 
επισκεφθούμε το Θέατρο Tomas Terry του 19ου αιώνα και το 
Παλάτι Valle, ίσως το ομορφότερο κτίσμα στη χώρα, απ' όπου 
μπορούμε να θαυμάσουμε τον Κόλπο και να ακούσουμε ιστορίες 
για τη στοιχειωμένη μονάδα πυρηνικής ενέργειας που δε 
λειτούργησε ποτέ. 
Η διανυκτέρευσή μας θα γίνει στο Melia Jagua, δίπλα ακριβώς 
στο Παλάτι και λίγα βήματα από την παραλιακή οδό με τους 
κοκοφοίνικες, όπου συγκεντρώνεται η νυχτερινή ζωή της πόλης. 
 
13η ημέρα: Σιενφουέγος – Κόλπος Χοίρων – Γουαμά – Αβάνα 
Από τις αποικιακές πόλεις σήμερα έχει σειρά η πρόσφατη 
επαναστατική ιστορία. Θα επισκεφθούμε τον Κόλπο των Χοίρων, 
το σημείο της απόβασης των κουβανοαμερικανών όπου 
σημειώθηκε η μοναδική ήττα των Αμερικανών σε έδαφος της 
αμερικάνικης ηπείρου. Ένας τόπος γεμάτος ιστορία, δόξα, θρήνο 
και αίμα, με την ιστορία να ξετυλίγεται στο Μουσείο του Κόλπου 
των Χοίρων. 
Σειρά έχει η Γουαμά, όπου πέραν του εκτροφείου κροκοδείλων, θα 
επισκεφθούμε το Νησί του Θησαυρού, ένα όμορφο τοπίο στη 
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της χώρας, όπου η γλύπτης Rita Longa 
ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή: την οπτική 
αναβίωση της κουλτούρας των Tainos, που εξαφανίστηκαν από 
προσώπου γης ως θύματα της πρώτης γενοκτονίας στο Νέο 
Κόσμο. 
Γεμάτοι από εικόνες, παίρνουμε τον τελικό δρόμο της επιστροφής 
για την Αβάνα, όπου θα φτάσουμε το απόγευμα. 
 
14η ημέρα: Αβάνα (ελεύθερη ημέρα)  
Η τελευταία μέρα στην Αβάνα είναι δική μας για τη 
χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Να επιλέξουμε μια πρόσθετη 
ξενάγηση σε αυθεντικές γειτονιές της πόλης με τον αρχηγό μας, 
να επισκεφθούμε κάποια μουσεία, να περπατήσουμε στις αγορές 
της παλιάς πόλης κάνοντας τα τελευταία μας ψώνια και 
απολαμβάνοντας για τελευταία τη Μαλεκόν ή για να πάμε στις 
παραλίες της Αβάνας και να αναμιχθούμε με τους ξένοιαστους 
Αβανέρος. Η περιήγησή μας στην Κούβα έχει ολοκληρωθεί... 
ετοιμαζόμαστε για τη Βολιβία. 
 
15η ημέρα: Αβάνα – Πτήση επιστροφής 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΛΙΒΙΑ 
 
1η – 14η ημέρα: Όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
 
15η ημέρα: Αβάνα – Σάντα Κρουζ 
Από την υγρασία και το τροπικό κλίμα της Καραϊβικής, οι πτήσεις 
μας θα μας φέρουν στη Βολιβία και την Σάντα Κρουζ, την 
κοσμοπολίτικη και πλουσιότερη πόλη της χώρας. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
16η ημέρα: Σάντα Κρουζ – Σαμαϊπάτα 
Στο επικό ταξίδι με τη μοτοσικλέτα, ο νεαρός τότε Ερνέστο 
Γκεβάρα θα περάσει από τη Σαμαϊπάτα, ένα πανέμορφο χωριό, 
από το οποίο αποκτά κανείς πρόσβαση στο ομώνυμο οχυρό. 
Μυστηριώδης ο αρχαιολογικός χώρος, γοήτευσε τον Τσε, που 
τον απαθανάτισε στα Ημερολόγια Μοτοσικλέτας, με την ιστορία 
του να εκτείνεται πολύ πριν από την περίοδο των Ίνκας. 
Απολαμβάνοντας τα τοπία και το φρέσκο αέρα των Άνδεων, 
διανυκτερεύουμε στο Mi Pueblito, ένα boutique hotel με θέα τα 
βουνά όπου περιηγήθηκε ο Τσε. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη 
για τον μικρό αυριανό μαραθώνιο. 
 
17η ημέρα: Σαμαϊπάτα – Βαγιεγκράντε – Λα Ιγκέρα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαγιεγκράντε, μια πόλη σε υψόμετρο 
άνω των 2.000 μέτρων, ανεβαίνοντας τη ραχοκοκαλιά της 
Νοτίου Αμερικής, τις Άνδεις, τις οποίες ο Τσε οραματιζόταν ως 
«τη Σιέρρα Μαέστρα της Νοτίου Αμερικής». Είναι η πόλη όπου το 
άψυχο πλέον σώμα του Τσε θα μεταφερθεί για να πλυθεί, να 
φωτογραφιστεί και να βιντεοσκοπηθεί από τις τοπικές αρχές 
προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα του 
αντάρτη που εκτελέστηκε. Αρχικά θα επισκεφθούμε το 
νοσοκομείο με το πλυσταριό όπου το σώμα του Γκεβάρα 
παρουσιάσθηκε στον Τύπο και που αποτελεί προσκύνημα για 
χιλιάδες ανθρώπους ετησίως. Ορισμένα από τα γκράφιτι στους 
τοίχους είναι εξόχως συγκινητικά, όπως εκείνα της κουβανικής 
αποστολής που αφιέρωσε χρόνια στην εύρεση των λειψάνων 
του Τσε. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το χώρο όπου βρισκόταν ο 
μαζικός τάφος όπου ετάφησαν σε πλήρη μυστικότητα ο Τσε και 
οι σύντροφοί του. Ένα μνημείο πλέον κοσμεί το μέρος που επί 
τρεις δεκαετίες έμενε επτασφράγιστο μυστικό. Μετά την 
περιήγησή μας, ξεκινάει μια μικρή οδύσσεια για την Higuera, το 
ξεχασμένο χωριό στα βουνά της Βολιβίας όπου ο Τσε 
συνελήφθη, κρατήθηκε κι εντός ολίγων ωρών εκτελέστηκε, με 
εντολή του συμπατριώτη του, Felix Rodriguez, ειδικού 
απεσταλμένου της CIA. Η διαδρομή θα μας φέρει σε ένα 
χωριουδάκι λιγοστών κατοίκων, όπου γράφτηκε το τελευταίο 
κεφάλαιο της πολυτάραχης ζωής του Τσε, όπου ήδη από τη 
βόλτα μας στην κεντρική πλατεία μπορούμε να 
αφουγκραστούμε την ατμόσφαιρα. Ο σχεδόν στοιχειωμένος 
χώρος του εγκαταλελειμμένου σχολείου όπου κρατήθηκε ο Τσε 
είναι συγκινητικός για κάποιους, ανατριχιαστικός για άλλους, 
σίγουρα όμως δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.   
Θα διανυκτερεύσουμε σε ένα σεμνό κατάλυμα των Άνδεων, 
όπου και θα δειπνήσουμε. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18η ημέρα: Λα Ιγκέρα – Σάντα Κρουζ 
Το πρωί, για τους πιο αθλητικούς, το πρόγραμμα έχει ένα τρεκ 
ιστορικής φύσεως: θα περπατήσουμε μέχρι το σημείο όπου ο 
Τσε έπεσε στη μοιραία ενέδρα, το "El Churro" και στη συνέχεια θα 
πάρουμε το μακρύ δρόμο της επιστροφής για τη Σάντα Κρους. 
Φτάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη με 
μια σύντομη ξενάγηση με τον αρχηγό μας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
19η ημέρα: Σάντα Κρουζ – Πτήση για Ουγιούνι 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο της πόλης και πτήση για την έρημο 
του αλατιού του Ουγιούνι. Θα ήταν ατόπημα αφού έχουμε 
φτάσει ως εδώ να μην επισκεφθούμε ένα από τα τόσο 
ξεχωριστά σημεία του πλανήτη, όπου ορισμένες φορές είναι 
δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς στον ορίζοντα την έρημο από τα 
σύννεφα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέευση. 
 
20η ημέρα: Ουγιούνι (Έρημος από αλάτι) 
Το ταξίδι μας επιφυλάσσει εδώ μια σουρεαλιστική εμπειρία. Τα 
μοναδικά στον κόσμο τοπία της αλάτινης ερήμου ενθουσιάζουν 
με τα ηφαίστεια, τα νησιά από κάκτους στη μέση της ερήμου, τις 
απέραντες εκτάσεις από αλάτι και τις οπτασίες που αυτές 
δημιουργούν κατοπτρίζοντας τον καταγάλανο ουρανό στα 
ιλλιγιώδη υψόμετρα της Βολιβίας. Η διανυκτέρευσή μας θα γίνει 
στο ξενοδοχείου του αλατιού, που είναι ακριβώς αυτό που 
υποδηλώνει το όνομά του: είναι φτιαγμένο από το μοναδικό 
υλικό σε αφθονία που υπάρχει στα υψίπεδα του Ουγιούνι, το 
αλάτι. 
Αφού περιηγηθούμε με το τζιπ στα εξωγήινα τοπία, αφού 
απολαύσουμε ένα γεύμα στη μέση της ερήμου, έρχεται η ώρα 
για το ηλιοβασίλεμα, συνοδεία σαμπάνιας. 
 
21η ημέρα: Ουγιούνι (Έρημος από αλάτι) – Λα Παζ 
Πετάμε για τη Λα Παζ, την πρωτεύουσα της Βολιβίας. Με την 
άφιξή μας ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη, για να δούμε 
τα πιο εμβληματικά σημεία ενδιαφέροντος της πρωτεύουσας με 
το μεγαλύτερο υψόμετρο στη Λατινική Αμερική. Τακτοποίηση και 
διανυκτέρευση. 
 
22η ημέρα: Λα Παζ (Κοιλάδα της Σελήνης) 
Σήμερα επισκεπτόμαστε την Κοιλάδα της Σελήνης (Valle de la 
Luna), ένα απόκοσμο, «σεληνιακό» τοπίο λίγο έξω από την Λα 
Παζ, με αλλόκοτους φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς στο 
χρώμα της άμμου. Το ειδικό διαμορφωμένο μονοπάτι ανάμεσα 
από τους σχηματισμούς μάς επιτρέπει έναν περίπατο σε ένα 
τοπίο που σπάνια συναντά κανείς! Επιστροφή στη Λα Παζ και 
διανυκτέρευση. 
 
23η ημέρα: Λα Παζ – Πτήση επιστροφής μέσω Λίμα 
Αναχωρούμε σήμερα για την επιστροφή μας στην Ελλάδα 
(μέσω Λίμα), με τις αποσκευές μας γεμάτες συναισθήματα, 
εμπειρία και ανεπανάληπτες εικόνες. Ένα ταξίδι ζωής έχει 
ολοκληρωθεί, ώρα να σχεδιάσουμε το επόμενο... 
 
24η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 



 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

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

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 
16 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 2.358 € 2.538 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 3.278 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 670 € 

24 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 5.149 € 5.329 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 6.389 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 950 € 

Έως 18 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. 

Απαιτείται 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην 
Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα 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. 



 
Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 
 Πρωινό και δύο γεύματα στην Αβάνα. All inclusive στη Γουαρδαλαβάκα. 

Ημιδιατροφή στο υπόλοιπο πρόγραμμα.  
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στην Αβάνα. Στην περιοχή των Άνδεων απλά 

ξενοδοχεία και καταλύματα βασικών ανέσεων. 
 Ξενάγηση στην Αβάνα 
 Βόλτα στην Αβάνα με αυτοκίνητα εποχής 
 Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων στην Αβάνα  
 Εκδρομή στη Σπηλιά του Τσε, το Τεθωρακισμένο Τραίνο και το Μαυσωλείο 

του Τσε 
 Γεύμα σε παραδοσιακή hacienda στο Καμαγουέι 
 Ξενάγηση στο Σαντιάγο 
 Διαδρομή με τζιπ στο Άλτο ντε Ναράνχο 
 Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Φιντέλ Κάστρο στο Μπιράν 
 Επίσκεψη στην πόλη Χιμπάρα, ένα στολίδι αποικιακής αρχιτεκτονικής 
 Επίσκεψη στο Τρινιδάδα, κατά πολλούς η πιο όμορφη αποικιακή πόλη της 

Κούβας 
 Επίσκεψη στον ιστορικό Κόλπο των Χοίρων 
 Επίσκεψη σε εκτροφείο κροκοδείλων 
 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμαϊπάτα, στη Βολιβία 
 Επίσκεψη στο χωριό Ιγκέρα, όπου συνελήφθη, κρατήθηκε και εκτελέστηκε 

ο Τσε Γκεβάρα, στην πόλη Βαγιεγκράντε, όπου το άψυχο σώμα του 
παρουσιάστηκε στον Τύπο, και τον χώρο όπου ετάφη για τρεις δεκαετίες.  

 Διαμονή στο Ουγιούνι και διαδρομή με τζιπ στην περίφημη θάλασσα από 
αλάτι. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 
 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) εκτός από Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 
 
Δεν περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, επιπλέον πακέτο ασφάλειας 
κλπ., 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: (16 ημ € 
670),  
(24 ημ € 990). 
 Αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα που δεν αναφέρονται στα 
περιλαμβανόμενα  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα 
φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, 
όπως συμβαίνει συνήθως. 
 
 

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 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 

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! 
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