
Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο του Ανόι 
 
Καινοτομία Versus: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Μι 
 Σον (My Son) του πολιτισμού των Chams  
 

Καινοτομία Versus: Εκδρομή στο χωριό Μι Το (My Tho), στην 
περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ 
 

Ινδοκίνα...Μια χερσόνησος ανάµεσα στον Κινεζικό κολοσσό και την απέραντη Ινδία. Στη µια 
πλευρά της τη χαϊδεύουν τα κύµατα του Ινδικού ωκεανού και στην άλλη της θάλασσας της 
Κίνας. Και οι δυο την προίκισαν µε τη µαγεία, τη θρησκεία, την τέχνη, τον πανάρχαιο πολιτισµό 
τους και τη σοφία τους.Ο ποταµός Μεκόνγκ, "η µητέρα των ποταµών" διαδραµατίζει από 
πανάρχαιους χρόνους πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή των λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Είναι για την Ινδοκίνα, ότι ο Νείλος για την Αίγυπτο.   

 Βιετνάµ 5*, Μι Σον 
Με το χωριό My Tho στο Δέλτα του Μεκόνγκ, τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο  

My Son - καινοτομία του Versus - και 2 Διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν 
 

            Αναχώρηση : 08.04, 25.04, 09.05, 23.05, 30.05, 06.06,20.06, 27.06   11  Ηµέρες 

   Με καινοτομίες του Versus, που θα σας κλέψουν την καρδιά! 

       Με  ξενοδοχεία 5* και γεύματα μέσα στα ξενοδοχεία 

H λεπτή γοητεία της ισορροπίας µεταξύ γρήγορου & αργού, παραδοσιακού & µοντέρνου, εξωτικού & οικείου 

 Με διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο 
του αεροδρομίου της Ντόχας στην 
επιστροφή 



Με τα µάτια του ταξιδευτή... 
Ένα ταξίδι στο Βιετνάµ δεν είναι απλά µια περιήγηση σε µια µακρινή και εξωτική χώρα. Είναι µια 
ολόκληρη διαδικασία διείσδυσης στην ιστορία παλαιών αλλά και νεώτερων χρόνων, µια ιστορία 
πρόσφατη, σχεδόν νωπή. Good morning Vietnam… 
Η διάχυτη ηρεµία και απλότητα, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου και 
τα µοναδικά τοπία της Ινδοκίνας θα κάνουν το ταξίδι σας αληθινό ταξίδι ψυχής! 
 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 

Ταξιδέψτε στην Ινδοκίνα µε τους ειδικούς κaι απολαύστε το πρόγραµµα που αγάπησαν 
οι Έλληνες ταξιδιώτες, µε τις πλούσιες παροχές και τις συνεχείς καινοτοµίες! 

 

� Με το πρόγραµµα αυτό επισκεπτόµαστε ολόκληρο το Βιετνάµ, το Βόρειο, το Νότιο αλλά και το Κεντρικό 
Βιετνάµ. Έτσι, εκτός των άλλων, στο µαγευτικό κεντρικό Βιετνάµ επισκεπτόµαστε το πανέµορφο και 
µοναδικής αρχιτεκτονικής παραθαλάσσιο Χόι Αν, το Ντανάγκ (όπου βρίσκονται και οι πιο όµορφες 
παραλίες του Βιετνάµ) και την αυτοκρατορική πόλη Χουέ, όπου πραγµατοποιούµε µια υπέροχη 
κρουαζιέρα στον Ποταµό των Αρωµάτων. Με βάση το Ντανάγκ, εξορµούµε για τον σηµαντικότατο ιερό 
αρχαιολογικό χώρο My Son, εξαιρετικό δείγµα θρησκευτικού συγκροτήµατος του βασιλείου Champa. 
Μια καινοτόµος προσθήκη του Versus για τους ταξιδιώτες µας που πάντα ψάχνουν κάτι διαφορετικό και 
νέο. Το κεντρικό Βιετνάµ µπορεί να παραλείπεται ορισµένες φορές από κάποια προγράµµατα για 
µείωση κόστους, αλλά Βιετνάµ χωρίς το κεντρικό κοµµάτι του δεν είναι Βιετνάµ  

� Όλες οι διανυκτερεύσεις είναι στην Ινδοκίνα και όχι σε "άσχετες" µε το πρόγραµµα πρωτεύουσες της Ασίας 

� Ta ξενοδοχεία µας είναι 5*  

� 3 ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στο πανέµορφο Ανόι, από το οποίο συνήθως µειώνονται οι 
διανυκτερεύσεις λόγω κόστους ή γίνονται σε µικρότερες πόλεις και σε ξενοδοχεία χαµηλής κατηγορίας 

� 2 ∆ιανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν 

� Τα γεύµατα δίνονται µέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια (εκτός από το Χαλόνγκ Μπέι, µε 
γεύµα θαλασσινών εν πλω). Στην Ινδοκίνα αυτή η παροχή κοστίζει πολύ ακριβά, αλλά δίνει ποιότητα 
γευµάτων που σε τοπικά εστιατόρια δεν υπάρχει  

� Κάνουµε την κρουαζιέρα στον Κόλπο Χαλόνγκ, όπου όµως δεν παραµένουµε σε πλοίο (αµφιβόλου 
ποιότητος διαµονή για µείωση κόστους) ή στην πόλη Χαλόνγκ σε ξενοδοχεία χαµηλής υποδοµής, αλλά 
επιστρέφουµε στο 5* ξενοδοχείο µας στο Ανόι  

� Πραγµατοποιούµε ηµερήσια εκδροµή στο Ταµ Κοκ, όπου θα απολαύσουµε µαγευτικά τοπία και το 
γνήσιο επαρχιακό Βιετνάµ (Μαγευτική εκδροµή που εισήγαγε πρώτο το Versus Travel και θα βρείτε Μόνο 
στο Versus) 

� Εκδράµουµε στην περιοχή του ∆έλτα του Μεκόνγκ και επισκεπτόµαστε το παραδοσιακό χωριό My Tho 
για να γνωρίσουµε καλύτερα την τοπική κουλτούρα. Άλλη µια νέα προσθήκη του Versus, που δεν 
υπάρχει σε άλλα προγράµµατα. Την περιοχή αυτή µε τα στενά κανάλια θα την εξερευνήσουµε µε 
πλοιάριο και µε αµαξάκι που το σέρνει άλογο 

� Επισκεπτόµαστε τον σηµαντικότατο ιερό αρχαιολογικό χώρο Μι Σον, εξαιρετικό δείγµα θρησκευτικού 
συγκροτήµατος του βασιλείου Champa 

� Επισκεπτόµαστε το πολύ ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι 

� Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης θέαµα µε µαριονέτες στο νερό στο Ανόι και κρουαζιέρα στον 
Ποταµό των Αρωµάτων στη Χουέ 

� Το Versus Travel, οπαδός των ποιοτικών προγραµµάτων, διανυκτερεύει στο πολυτελές ξενοδοχείο του 
αεροδροµίου της Ντόχας στην επιστροφή. Προτιµά αυτό από την πολύ µεγάλη νυχτερινή αναµονή στο 
αεροδρόµιο. Το ξενοδοχείο από µόνο του είναι µια εµπειρία. Από το λόµπι του βλέπουµε την αίθουσα 
αναχωρήσεων και µπαίνουµε στο αεροπλάνο. Μια επιλογή που κοστίζει πολύ αλλά κάνει το ταξίδι πιο 
ξεκούραστο και απολαυστικό. (Αν η κράτησή σας γίνει καθυστερηµένα ενδέχεται να µην υπάρχουν 
διαθέσιµα δωµάτια στο ξενοδοχείο αυτό). 

� Πρόκειται για ένα µεστό, υπερπλήρες πρόγραµµα που δεν αφήνει τίποτε. Συγκρίνετέ το µε άλλα 
προγράµµατα της Ελληνικής αγοράς και θα διαπιστώσετε από την πρώτη µατιά τι παραπάνω 
επισκέπτεστε, µε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και µε καθηµερινές συγκινήσεις πρόγραµµα 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Το Versus προσφέρει διανυκτέρευση σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ντόχα.. 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

 QR 212 08/04/2016 ΑΘΗΝΑ -  ΝΤΟΧΑ 20:55 01:10 

 QR 970 09/04/2016 ΝΤΟΧΑ - ΣΑΪΓΚΟΝ 02:15 13:55 

 QR 835 17/04/2017 ΑΝΟΪ - ΝΤΟΧΑ 17:30 23:35 

  

Με ενδιάµεσο σταθµό στη 

Μπανγκόκ χωρίς αλλαγή 

αεροσκάφους * 

  

 QR 203 18/04/2017 ΝΤΟΧΑ  - ΑΘΗΝΑ 07:15 12:10 

 

� Απολαύστε µια υπέροχη κρουαζιέρα στο Χάλονγκ Μπέι ανάµεσα σε καταπράσινες 
βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα σµαραγδένια νερά του Κόλπου Τονκίν  

� ∆ιεισδύστε στα δαιδαλώδη τούνελ του Κου Τσι, κρησφύγετο των Βιετκόνγκ στον πόλεµο του 
Βιετνάµ 

� Πλεύστε στον Ποταµό των Αρωµάτων στη Χουέ 

� Θαυµάστε τις εκπληκτικές παραλίες στου κεντρικού Βιετνάµ 

� Κάντε βόλτα µε σαµπάνς στο Ταµ Κοκ χαζεύοντας τοπία µε ορυζώνες, επιβλητικά βράχια και ιερά 
σπήλαια  

� Περιηγηθείτε στα εντυπωσιακά κτίσµατα του My Son κι ανακαλύψτε τις Ινδουιστικές θρησκευτικές 
καταβολές στον πολιτισµό των Chams 

� Περιηγηθείτε στα γραφικά δροµάκι της παλιάς πόλης του Ανόι µε ποδήλατα που τα οδηγούν 
ντόπιοι 

 

 
 
Πρόκειται για ένα µεστό, υπερπλήρες πρόγραµµα, που δεν αφήνει τίποτε. Αν το όνοµα Βιετνάµ σας 
φέρνει µόνο εικόνες από ταινίες, όπως ο θρυλικός ελαφοκυνηγός, τότε το ταξίδι στην χώρα αυτή, όπως 
το πραγµατοποιεί το Versus Travel, θα κάνει την ανατροπή. Θα σας δείξουµε έναν γοητευτικό τόπο µε 
απέραντους ορυζώνες, έναν λαό πράο και πόλεις που τραβούν τον επισκέπτη σε µια πολύχρωµη δίνη. 
Στην άκρη της Ανατολής, ένα πρόγραµµα "φορτωµένο", όπως σας συνηθίζουµε, µε πολλά 
πρωτόγνωρα αξιοθέατα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η διαµονή σε ξενοδοχεία 5*, τα γεύµατα 
µέσα στα ξενοδοχεία (εκτός του γεύµατος στο Χαλόνγκ Μπέι) - προσθήκη που κοστίζει, αλλά 
εξασφαλίζει την ευχαρίστησή σας - η ξενάγηση στο My Son, σηµαντικό πολιτιστικό θησαυρό των 
Chams, η διείσδυση στα µυστικά του ∆έλτα του Μεκόνγκ µε επίσκεψη σε παραδοσιακό χωριουδάκι και 
άλλα που θα διαβάσετε στο πρόγραµµά µας, το καθιστούν κάτι παραπάνω από ποιοτικό. Συγκρίνετέ το 
µε άλλα προγράµµατα της Ελληνικής αγοράς και θα διαπιστώσετε από την πρώτη µατιά τι παραπάνω 
επισκεπτόµαστε µε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και µε καθηµερινές συγκινήσεις πρόγραµµα. 
 



 
 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Με αφετηρία τη Χο Τσι Μινχ (Σαϊγκόν) στον νότο του Βιετνάµ, επισκεπτόµαστε τα περίφηµα 
δαιδαλώδη τούνελ του Κου Τσι και το γραφικό χωριουδάκι Μι Το στην περιοχή του ∆έλτα του 
Μεκόνγκ. Συνεχίζουµε για να ανακαλύψουµε την οµορφιά του κεντρικού Βιετνάµ, µε την παλιά 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Χουέ, απλωµένη νωχελικά στον Ποταµό των Αρωµάτων, το 
πανέµορφο Χόι Αν, το Ντανάνγκ µε τις όµορφες παραλίες, αλλά και τον σηµαντικότατο 
αρχαιολογικό χώρο Μι Σον, του βασιλείου Champa. Θα καταλήξουµε στο βόρειο Βιετνάµ και στο  
  



 
Ανόι - πρωτεύουσα της χώρας - απ’ όπου πραγµατοποιούµε ολοήµερη εκδροµή στο εντυπωσιακής 
οµορφιάς Χάλονγκ Μπέι, για µια υπέροχη κρουαζιέρα ανάµεσα από καταπράσινες βραχονησίδες που 
ξεπροβάλλουν από τα σµαραγδένια νερά, καθώς επίσης και ολοήµερη εκδροµή στο Ταµ Κοκ, όπου θα 
κάνουµε µια απολαυστική βόλτα µε παραδοσιακές βάρκες (σαµπάνς) στο ποτάµι. 
Όταν επισκεφθεί κανείς το Ταµ Κοκ, µαγεύεται από την οµορφιά του τοπίου, τον καταπράσινο ορίζοντα και 
τη γαλήνη που προκαλεί η ροή του ποταµού. Πρόκειται για ένα µακρύ στενό ποτάµι, που διατρέχει ορυζώνες 
και από τις δύο πλευρές και περιβάλλεται από ψηλούς κάθετους κατάφυτους βράχους, οι οποίοι µοιάζουν 
σαν να τους έχει πετάξει ένας αλλοτινός θεός. Κατά την πλεύση µας, θα βλέπουµε αριστερά και δεξιά 
διάφορες φυλές, νεροβούβαλους και πολλά πτηνά! Χαρακτηριστική εικόνα είναι οι χαµογελαστοί ντόπιοι 
µέσα στις όµορφες ξύλινες παραδοσιακές τους βάρκες - τα σαµπάνς, όπως τις ονοµάζουν τοπικά.   
Ένα ακόµα πανέµορφο κοµµάτι της περιοχής είναι τα ιερά σπήλαια, µέσα στα οποία η πλεύση γίνεται ακόµη 
πιο εντυπωσιακή!!!   

 

 
 
Μετά το 200 π.Χ. άρχισε µια περίοδος έντονης µετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ασία.  
Μέλη της κυβέρνησης και του στρατού της κινεζικής δυναστείας Τσιν εξορίστηκαν από τη διάδοχο δυναστεία 
των Χαν και  εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Κόκκινου Ποταµού, µεταλαµπαδεύοντας τον πολιτισµό και 
την τεχνογνωσία τους στους κατοίκους της περιοχής. To 111 π.Χ. η δυναστεία Χαν προσάρτησε το βόρειο 
Βιετνάµ στις κτήσεις της. Παράλληλα, στο κεντρικό Βιετνάµ υπήρχε ένας παράκτιος πολιτισµός ο οποίος 
εξελίχθηκε στο βασίλειο Τσάµπα, που είχε έντονες ινδουιστικές και γενικότερα ινδικές επιρροές. Ένας 
πολιτισµός που στη διάρκεια του - από τον 4ο µέχρι και τον 13ο αιώνα µ.Χ.  - δηµιούργησε σηµαντικά 
πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα. Ένα από αυτά, το Μι Σον, κοντά στον ιερό ποταµό Thu Bon και 
προστατευµένο από ορεινούς σχηµατισµούς, αποδεικνύει ακόµη και σήµερα, µέσα από τα ερείπια του, τη 
σπουδαία γεωστρατηγική του θέση. ∆ιοικητική έδρα της δυναστείας Dua  που επιβλήθηκαν και ενοποίησαν 
τα υπόλοιπα φύλα των Chams ιδρύοντας το βασίλειο των Champapura, περιλαµβάνει σηµαντικά 
ινδουϊστικά µνηµεία, τα περισσότερα από αυτά αφιερωµένα στον θεό της καταστροφής και της 
αναγέννησης, τον Σίβα.   
Με άριστη τεχνογνωσία και αρχιτεκτονική µεγαλοπρέπεια, τα πλινθόκτιστα ως επί το πλείστον µνηµεία 
κοσµούνται αριστοτεχνικά µε συµβολικές σκηνές από την Ινδουιστική µυθολογία. Η µοναδικότητα της 
σύνθεσης, αλλά και της αρµονικής πολιτιστικής και πνευµατικής αλληλεπίδρασης συνέβαλαν στην 
απόφαση της Unesco να συµπεριλάβει το αρχαιολογικό σύµπλεγµα Μι Σον, στα Μνηµεία Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η HMEPA: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (ΣΑΪΓΚΟΝ)   
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Χο Τσι Μινχ (ή Σαϊγκόν, όπως ονοµαζόταν παλιότερα), µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού. 
 
2η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ  
Άφιξη στο Χο Τσι Μινχ (Σαϊγκόν). Ακολουθεί σύντοµη περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούµε το Παλάτι της Επανένωσης (τ. Προεδρικό µέγαρο) και την αγορά Μπεν Ταν. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ - ΤΟΥΝΕΛ ΚΟΥ ΤΣΙ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ  (Ξενάγηση)    
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το χωριό Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούµε τα περίφηµα δαιδαλώδη 
τούνελ του. Κατά τη διάρκεια του πολέµου του Βιετνάµ, αποτελούσαν κρησφύγετο των Βιετκόνγκ. Η περιοχή 
ονοµαζόταν "Σιδηρούν Τρίγωνο" και ήταν η βάση των βιετναµέζων ανταρτών ενάντια στους Αµερικανούς. 
Στα εκθέµατα του τοπικού µουσείου αποτυπώνεται η περίοδος του πολέµου, που άφησε ανεξίτηλα τα 
σηµάδια του στη χώρα. Μετά την επίσκεψή µας, θα επιστρέψουµε στο Χο Τσι Μινχ για να συνεχίσουµε µε την 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε την παγόδα Βιν Νγιέµ, το παλαιό ∆ηµαρχείο της 
πόλης, την Όπερα, τη µικρή "Νοτρ Νταµ" και το θαυµάσιο κεντρικό ταχυδροµείο, κτίρια τα οποία 
σηµατοδοτούν την έντονη Γαλλική επιρροή στην πόλη από την περίοδο της αποικιοκρατίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
4η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ - ΜΙ ΤΟ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ - ΝΤΑΝΑΝΓΚ - ΧΟΪ ΑΝ 
Στο επίκεντρο της σηµερινής µας ηµέρας βρίσκεται η  περιοχή γύρω από το ∆έλτα του ποταµού Μεκόνγκ. 
Θα επιβιβαστούµε σε πλοιάριο για να δούµε την πλωτή τοπική ψαραγορά και στη συνέχεια µε αµαξάκι που 
σέρνει άλογο, θα επισκεφθούµε το παραδοσιακό χωριουδάκι Μι Το. Επιστροφή οδικώς στη Χο Τσι Μινχ και 
µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση µας µε προορισµό το Ντανάγκ, µεγάλο και σηµαντικό λιµάνι στο 
κεντρικό Βιετνάµ. Άφιξη στο Ντανάγκ και µεταφορά οδικώς στο Χόι Αν. Άφιξη στο Χόι Αν, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η HMEPA: ΧΟΪ ΑΝ - ΜΙ ΣΟΝ - ΧΟΪ ΑΝ 
Πρωινή αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο του Μι Σον, σηµαντικότατο µνηµείο του πολιτισµού των 
Chams. Ο χώρος που βρίθει από θρησκευτικά και διοικητικά κτίσµατα ινδουιστικής επιρροής, έχει ενταχθεί 
από την Unesco στη λίστα της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Χόι Αν. 
∆ιανυκτέρευση. 
  
 
 



6η HMEPA: ΧΟΪ ΑΝ (πεζή ξενάγηση) - ΧΟΥΕ 
Το Χοϊ Αν ήταν ένα από τα σηµαντικότερα εµπορικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ασίας στο διάστηµα 
µεταξύ 16ου και 18ου αιώνα. Η πόλη παρουσιάζει ένα µοναδικό αρχιτεκτονικό στυλ, µε έντονες Βιετναµέζικες, 
Κινεζικές και Ιαπωνικές επιρροές. Στη πεζή ξενάγηση µας στους παραδοσιακούς δρόµους της παλιάς πόλης 
θα επισκεφθούµε τον Κινέζικο ναό Phuc Kien, την περίφηµη Ιαπωνική Γέφυρα, καθώς και τη γραφική αγορά 
της πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούµε οδικώς για τη Χουέ, την αυτοκρατορική πρωτεύουσα του κράτους στο 
διάστηµα 1802-1945. Άφιξη στο ξενοδοχείο µας και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η HMEPA: ΧΟΥΕ (Ξενάγηση) - ΑΝΟΪ (Παράσταση µε Μαριονέτες στο Νερό) 
Το πρωί θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας µε την Απαγορευµένη Πόλη (Αυτοκρατορικό προπύργιο), εκεί 
όπου ζούσε η Βασιλική Οικογένεια. Ακολουθεί µια σύντοµη επίσκεψη στην τοπική αγορά Ντονγκ Μπα, ενώ 
το απόγευµα µια όµορφη βαρκάδα στον Ποταµό των Αρωµάτων, θα µας οδηγήσει στην 7όροφη Παγόδα 
Τιέν Μου, το πιο σηµαντικό θρησκευτικό µνηµείο της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το 
Ανόι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ µας επιφυλάσσει µια υπέροχη έκπληξη: µια 
εντυπωσιακή παράσταση µε µαριονέτες στο νερό, µια µοναδική µορφή βιετναµέζικης τέχνης, που έχει τις 
ρίζες της στις παραδόσεις και τους µύθους που συνοδεύουν την καλλιέργεια του ρυζιού.  
 
8η HMEPA: ΑNΟΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ XAΛONΓK - ANΟΪ     
Πρωινή αναχώρηση για το Χάλονγκ Μπέι, που βρίσκεται βορειανατολικά του Ανόι. Η τοποθεσία, λόγω της 
εντυπωσιακής οµορφιάς της, χαρακτηρίστηκε το 1994 Τοπίο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Φθάνοντας θα 
επιβιβαστούµε σε ιδιωτικό πλοιάριο και θα απολαύσουµε µια υπέροχη κρουαζιέρα, πλέοντας ανάµεσα σε 
καταπράσινες ψηλές βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα σµαραγδένια νερά του Κόλπου Τονκίν. 
Πρόκειται για ένα µοναδικό θέαµα, που θα µείνει για πάντα χαραγµένο στη µνήµη µας. ∆εν θα 
παραλείψουµε να επισκεφθούµε το σπήλαιο Τιέν Κουνγκ, γνωστό ως το "σπήλαιο του Ουρανού". Είναι το 
µεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σπήλαιο του Χαλόνγκ, αποτελούµενο από τρεις µεγάλες αίθουσες, εξαίσια 
διακοσµηµένες µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες. Μετά από ένα πλούσιο γεύµα µε θαλασσινά, επιστρέφουµε 
στο Ανόι, όπου θα διανυκτερεύσουµε. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΟΪ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜ ΚΟΚ - ΑΝΟΪ     
Πρωινή αναχώρηση για το Νιν Μπιν µέσα από µια πανέµορφη διαδροµή, που µας δίνει την ευκαιρία να 
απολαύσουµε µερικά από τα µαγευτικά τοπία της Ινδοκίνας και να έλθουµε σε επαφή µε την αγροτική ζωή 
της χώρας. Θα επισκεφθούµε την τοποθεσία της πρώτης πρωτεύουσας του Βιετνάµ, την Χόα Λου (10ος-
11ος αι.), που βρίσκεται στην άκρη του ∆έλτα του Κόκκινου ποταµού. Συνεχίζουµε για το Ταµ Κοκ, όπου θα 
κάνουµε µια απολαυστική βόλτα µε παραδοσιακές βάρκες (σαµπάνς) στο ποτάµι. Η γαλήνη του τοπίου µε 
τους ορυζώνες, τα ψηλά επιβλητικά βράχια και τα ιερά σπήλαια θα µας σαγηνεύσει. Επιστροφή στο Ανόι. 
∆ιανυκτέρευση. 



 
10η HMEPA: ΑΝΟΪ (Ξενάγηση) - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυµάσουµε τα υπέροχα Γαλλικά αποικιακά 
κτίρια του κέντρου και θα επισκεφθούµε το επιβλητικό µαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ, τόπο αµέριστου σεβασµού 
για τους Βιετναµέζους, καθώς και το πολύ ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα δούµε τη 
διάσηµη Μονόστηλη Βουδιστική Παγόδα και τον Ναό της Λογοτεχνίας, που αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστήµιο 
του Βιετνάµ. Συνεχίζουµε µε την πανέµορφη λίµνη Χόαν Κιέµ, όπου θα επισκεφθούµε το Ναό Νγκοκ Σον. Μια 
απολαυστική βόλτα µε ποδήλατα που τα οδηγούν οι ντόπιοι στα γραφικά δροµάκια της παλιάς πόλης, 
συµπληρώνει τις εικόνες που ήδη έχουµε αποκοµίσει. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού.  
 
11η HMEPA: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

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  
Με εκδροµές και παροχές που δεν θα βρείτε σε άλλα προγράµµατα 

Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιούµε ξενοδοχεία 4*, να περικόπταµε ξεναγήσεις και ηµέρες από το ταξίδι ή και να 

προσφέραµε τα γεύµατα σε τοπικά εστιατόρια µε πολύ µειωµένο κόστος. Όµως προτιµούµε να κρατάµε το επίπεδο των 

υπηρεσιών µας στα υψηλά στάνταρντ των εκδροµών του Versus. 

Μόνο στο Versus 
Όλα τα ξενοδοχεία είναι 5* και τα γεύµατα δίνονται µέσα στα ξενοδοχεία - πολύ σηµαντικό για την ποιότητα των γευµάτων 

στο Βιετνάµ, παρόλο που είναι πολύ πιο ακριβά από τα τοπικά εστιατόρια.  
Ζητήστε πληροφορίες για το τι σας προσφέρουν και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο! 

Μόνο στο Versus 
Το Versus Travel, οπαδός των ποιοτικών προγραµµάτων, διανυκτερεύει στο πολυτελές ξενοδοχείο του αεροδροµίου της 

Ντόχας στην επιστροφή. Προτιµά αυτό από την πολύ µεγάλη νυχτερινή αναµονή στο αεροδρόµιο. Το ξενοδοχείο από µόνο 

του είναι µια εµπειρία. Από το λόµπι του βλέπουµε την αίθουσα αναχωρήσεων και µπαίνουµε στο αεροπλάνο. Μια επιλογή 

που κοστίζει πολύ αλλά κάνει το ταξίδι πιο ξεκούραστο και απολαυστικό. (Αν η κράτησή σας γίνει καθυστερηµένα 

ενδέχεται να µην υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια στο ξενοδοχείο αυτό). 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις από Λάρνακα  

χωρίς πέρασµα από Αθήνα . 

1299 € 
1449 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1499 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 525 € 

Σηµαντική Παρατήρηση 
∆εν ισχύει για την αναχώρηση 08/04  

Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 
Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν 

ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση +99 € κατ’ άτοµο 

Βίζα  Βιετνάµ που πληρώνεται τοπικά: 25$ - Τίποτα άλλο δεν πληρώνετε τοπικά!!! 

Έως 12 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. 

∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 
 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 
� Ξενοδοχεία 5* 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά µέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια, εκτός του γεύµατος εν πλω 
στο Χαλόνγκ Μπέι. Στην Ντόχα (όταν οι πτήσεις είναι µε Qatar), λόγω αργοπορηµένης άφιξης, δεν 
προσφέρεται δείπνο/πρωινό 
� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Εκδροµή στο Ταµ Κοκ (από το Ανόι) 
� Εκδροµή στο χωριό Μι Το στη περιοχή του ∆έλτα του Μεκόνγκ 
� Εκδροµή και Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Μι Σον 
� Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι 
� Θέαµα µε µαριονέτες στο νερό 
� Κρουαζιέρα στον Ποταµό των Αρωµάτων στη Χουέ 
� Επίσκεψη στο Κεντρικό Βιετνάµ (Ντανάγκ, Χόι Αν, Χουέ), όπου βρίσκονται τα µαγικά πολιτιστικά στολίδια 
και οι πανέµορφες παραλίες του Βιετνάµ 
� Τοπικός ξεναγός  
� Έλληνας έµπειρος αρχηγός (ανάλογα µε την αναχώρηση, µπορεί να σας περιµένει στην Ασία) 
� Στην Ντόχα προσφέρεται διανυκτέρευση στο πολυτελές ξενοδοχείο του αεροδροµίου 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι, 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: 820 € 
� Βίζα που πληρώνεται τοπικά: 25 $  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΟΙ ΒΙΖΕΣ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 25 $ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  



  



 
 
 

 
 

 
Οι καινοτοµίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 
 

"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  
 
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 
εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους κι  έγιναν µια 
παρέα.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

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

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 

• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  

• 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 
πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως 12). Σας συστήνουµε, 
προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα πωλήσεων, είτε από 
το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 

θα επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη Ελληνικής υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της 

χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για 
την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν 
πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόµιο.   



 
� Εξειδικευµένα τµήµατα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

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

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  



 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό.  
 

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

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 
ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 
σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 
συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

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

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

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



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

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

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 


