
 

 
 

 

 
Η Νότια Ινδία ασκεί στους επισκέπτες µια εξαιρετική γοητεία, που δικαιολογείται απόλυτα από τη διαιώνιση των 
χιλιόχρονων παραδόσεών της, από την πλούσια πνευµατική, πολιτιστική και καλλιτεχνική της κληρονοµιά και από τη 
µοναδικότητα των τροπικών. Κάθε σταθµός αποτελεί πραγµατικά µια εισβολή στον κόσµο των βασιλιάδων και των θεών, 
µια κατάδυση βαθιά σε ένα παρελθόν -που όµως είναι πάντα παρόν- και µια ευκαιρία για να διερευνήσει κανείς το 
πρόσωπο που η Ινδία στρέφει προς το µέλλον. Αναµφίβολα το ταξίδι στη Νότια Ινδία και η συνάντηση µε τον τροπικό 
της κόσµο αποτελεί έναν πνευµατικό πλούτο για τον επισκέπτη. 

 
 

          Αναχώρηση: 23.12                                                                                                      16 Ηµέρες 
Χορταστική 16ήµερη διάρκεια για περισσότερη απόλαυση 

Με ειδικές παρεµβάσεις, που καθιστούν το πρόγραµµά µας  
το πιο πολυδιάστατο για τη Νότια Ινδία 
 

Το ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ µε ιδανικές διεθνείς πτήσεις 
Αθήνα - Μπανγκαλόρ και Μαντράς - Αθήνα 
 

Με χορούς Κατακάλι στο Κοτσίν & πολιτιστική παράσταση στη Μυσόρη 
 

Επίσκεψη στο Άσραµ του Σρι Αουροµπίντο στο Ποντίσερι  
 

∆ιαµονή και επίσκεψη στο Τσέτιναντ µε τα αρχοντικά του 18ου αιώνα, ένα διαφορετικό 
από όλα τα άλλα διαµάντι του Νότου 
 
Κρουαζιέρα στα µαγευτικά κανάλια της Κεράλας µε παραδοσιακό houseboat 
 
Επίσκεψη στην «παγκόσµια πόλη», το Αούροβιλ 
 
Καινοτοµία Versus: ∆ιαµονή και επίσκεψη στο Τσέτιναντ µε τα αρχοντικά του 18ου αιώνα 
 

Η διαφορετική 16ήµερη Νότια Ινδία του Versus!  
 

  Πρόγραµµα εµπλουτισµένο µε φυσιολατρικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

 
         Αναχώρηση: 24/12 ,  7/1 ,  1,22/2 ,  8,22/3                                                    16 ηµέρες 

Περιλαµβάνεται το εορταστικό δείπνο την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς (µέρος της ηµιδιατροφής) 



 
 
 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 

Πλούσια 16ήµερη διάρκεια για να την απολαύσουµε  

µε τη λεπτοµέρεια που της αξίζει 
 

Εδώ και πολλά χρόνια πραγµατοποιούµε ταξίδια στην Ινδία του τροπικού Νότου. Όλη µας η εµπειρία 

αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το οδοιπορικό, µε «παρεµβάσεις» που θα λειτουργήσουν σαν 

«διαλείµµατα» στην επίσκεψη των ενδιαφερόντων ναών και θα µας προσφέρουν περισσότερη 

επαφή µε τη φύση, µε τελετουργίες ντόπιων, µε την πλούσια κληρονοµιά, µε κέντρα διαλογισµού, 

µε περιοχές διαφορετικών ευρωπαϊκών επιρροών. 

Το πρόγραµµά µας αυτό αποτελεί το πιο ισορροπηµένο και συνάµα το πιο πλήρες πρόγραµµα από 

πλευράς ενδιαφερόντων που προτάθηκε ποτέ. ∆ιαβάστε το προσεκτικά και ταξιδέψτε! 

10+ ∆υνατά σηµεία που διαφοροποιούν το Versus Travel και το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα: 
 

� Εξαιρετικές διεθνείς πτήσεις Αθήνα - Μπανγκαλόρ και Μαντράς - Αθήνα, που είναι ο ιδανικός 

τρόπος για να πραγµατοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα, χωρίς άσκοπα πισωγυρίσµατα µέσα στην 

Ινδία και µε πολύωρες κουραστικές διαδροµές µε ινδικά τρένα. 

� Μεγάλο πλεονέκτηµα του προγράµµατος θεωρείται το γεγονός ότι, παρά την πολύ πρωινή άφιξή 

µας, το Versus έχει εξασφαλίσει τα δωµάτια στο ξενοδοχείο, παρόλο που το check in κατά την ηµέρα 

άφιξης είναι στις 14:00. Επίσης, κρατάµε τα δωµάτια του ξενοδοχείου µέχρι την αναχώρηση για το 

αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής µας. 

� Κρουαζιέρα στα µαγευτικά κανάλια της Κεράλας µε παραδοσιακό houseboat. 

� Επίσκεψη στην πόλη της Αυγής, την «παγκόσµια πόλη» Αούροβιλ. 

� ∆ιαµονή σε παραδοσιακό πλοιάριο (houseboat). 

� Ηµιδιατροφή σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, εκτός της διανυκτέρευσης στο houseboat 

που είναι µε πλήρη διατροφή. 

� Περιλαµβάνεται το εορταστικό δείπνο την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς (µέρος της 

ηµιδιατροφής). 

� Επίσκεψη στο Άσραµ του Σρι Αουροµπίντο στο Ποντίσερι. 

� ∆ιαµονή και επίσκεψη στο Τσέτιναντ µε τα αρχοντικά του 18ου αιώνα, ένα διαφορετικό από όλα 

τα άλλα διαµάντι του Νότου, που πρώτο το Versus εισήγαγε. 

� Παράσταση χοροθεάτρου Kathakali (Κατακάλι) στο Κοτσίν. 

� Παράσταση - έκπληξη µε παραδοσιακούς ινδικούς χορούς της Νότιας Ινδίας Bharata Natyam 

(Mπχαράτα Νατγιάµ) στη Μυσόρη. 

Οι δύο αυτές πολιτιστικές παραστάσεις, τις οποίες το Versus Travel περιλαµβάνει στο 

πρόγραµµα της Νότιας Ινδίας, συνήθως πωλούνται τοπικά ως προαιρετικές. 

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



 
 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
 

 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

QR 204 24/12/2016 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ 12:40 17:50 

QR 572 24/12/2016 ΝΤΟΧΑ - ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ 20:00 02:15 

QR 529 08/01/2017 ΤΣΕΝΑΪ - ΝΤΟΧΑ 03:15 05:45 

QR 203 08/01/2017 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:25 



 

 
 

 
 
 

 

 

� ∆είτε το παλάτι των µαχαραγιάδων, το κόσµηµα της Μυσόρης, ένα από τα λαµπρότερα ανάκτορα 

ολόκληρης της Ινδίας. 

� Επισκεφτείτε το Κοτσίν, τη βασίλισσα της Αραβικής Θάλασσας. 

� Παρακολουθήστε µια παράσταση χοροθεάτρου Κατακάλι. 

� ∆ιασχίστε µε houseboat τη δαιδαλώδη λαβύρινθο των µαγευτικών καναλιών της Κεράλας. 

� Θαυµάστε το Ναό Σρι Μενακσί στην ιερή πόλη Μαντουράι και παρακολουθήστε µια νυχτερινή 

τελετή σε αυτόν. 

� Εξερευνήστε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήµατα της Τανζόρ. 

� Ζήστε την ενότητα και νιώστε τη µοναδική ατµόσφαιρα του Αούροβιλ. 

� Φωτογραφίστε τους παράκτιους λαξευτούς ναούς του Μαχαµπαλιπουράµ. 

 

 
 

Η Νότια Ινδία µε την προσέγγιση του Versus Travel, µε σωστές και λειτουργικές πτήσεις χωρίς 

πισωγυρίσµατα εντός της χώρας, µε επιπλέον παροχές (όπως η πολιτιστική παράσταση στη Μυσόρη και 

οι χοροί Κατακάλι στο Κοτσίν) και µε ένα πρόγραµµα που διαµόρφωσαν η τεράστια εµπειρία µας και η 

επιτόπια έρευνά µας στην περιοχή. Ένα ταξίδι που παρασύρει τον ταξιδιώτη από την πρωτεύουσα της 

Πολιτείας Καρνατάκα, το Μπανγκαλόρ, στην πόλη των µαχαραγιάδων του Νότου, τη Μυσόρη, και από 

την «ακτή των µπαχαρικών της Ινδίας», την Κεράλα, σε εκπληκτικές πόλεις του Ταµίλ Ναντού, όπως το 

Μαντουράι και η Ταντζόρ. Ένα ταξίδι µε µαγευτικές, υδάτινες διαδροµές, µε καταφύγια προστασίας 

σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, µε θαυµαστά συγκροτήµατα ιερών ναών. Η τροπική Ινδία -τελείως 

διαφορετική από το Βορρά- σαγηνεύει τον επισκέπτη µε τη µαγεία της φύσης και των λατρευτικών 

δηµιουργηµάτων του ανθρώπου! 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα ταξίδι στη Νότια Ινδία, που παρασύρει τον ταξιδιώτη από το Μπανγκαλόρ, 

την πρωτεύουσα της Πολιτείας Καρνατάκα, στο Χασάν, ορµητήριο για τους 

εκπληκτικούς ναούς του Μπελούρ και του Χαλεµπίντ, και την πόλη των 

µαχαραγιάδων του Νότου, τη Μυσόρη. Και ύστερα θα του αποκαλύψει την «ακτή 

των µπαχαρικών της Ινδίας», την Κεράλα: από το Κοτσίν, ένα από τα πιο γραφικά 

λιµάνια της Αραβικής Θάλασσας, στο Αλεπέι για τη µαγευτική, υδάτινη διαδροµή 

έως το Κουµαρακόµ και από κει στο Περιγιάρ, ένα καταφύγιο προστασίας 

σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Το οδοιπορικό συνεχίζεται µε τις εκπληκτικές πόλεις 

του Τάµιλ Ναντού: Μαντουράι, Τσέτιναντ, Τρισί και Ταντζόρ µε τα θαυµαστά 

συγκροτήµατα των αρχοντικών και των ιερών ναών τους, το Ποντίσερι µε τον 

απρόσµενο γαλλικό χαρακτήρα του, το Μαχαµπαλιπουράµ µε τους παράκτιους 

λαξευτούς ναούς και καταλήγει στη «βασίλισσα» του αχανούς Νότου, το Μαντράς. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Το Κατακάλι είναι ένα παραδοσιακό ινδικό χοροθέατρο, που 
εξιστορεί επεισόδια από τα µεγάλα ινδικά έπη Ραµαγιάνα και 
Μαχαµπαράτα καθώς και ιστορίες για τις ινδικές θεότητες, 
χρησιµοποιώντας τη µιµική και το χορό (κάτα: ιστορία, κάλι: 
αναπαριστώ). 
Το µακιγιάζ, τα κουστούµια, ο χορός, οι περίπλοκες 
εκφράσεις του προσώπου, οι στιλιζαρισµένες χειρονοµίες και 
η µουσική αποτελούν τα βασικά του στοιχεία. Τα πρόσωπα 
των χορευτών βάφονται έτσι ώστε να µοιάζουν µε 
ζωγραφισµένες µάσκες. 
Παρόλο που οι ρίζες του Κατακάλι βρίσκονται στα βάθη του 
µακρινού παρελθόντος των ινδικών τελετουργιών, η 
σύγχρονη µορφή του παραδοσιακού αυτού χοροθεάτρου 
είναι το αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας διαδικασίας εξέλιξης 
και αφοµοίωσης ποικίλων θεατρικών πρακτικών, τα οποία 
προέρχονται από τη γενέτειρα του Κατακάλι, την Κεράλα. 

Από όλους τους ινδικούς χορούς και τα θέατρα, το Κατακάλι είναι το πιο πλούσιο σε 
µούντρας, δηλαδή στη γλώσσα των χειρονοµιών, η οποία επιτρέπει στους ηθοποιούς να 
εξιστορούν µε τα χέρια τους την ιστορία που διαδραµατίζεται. 
Οι ηθοποιοί του Κατακάλι πρέπει να µεταφέρουν στο κοινό τα συναισθήµατα και τα 
χαρακτηριστικά του ήρωα που υποδύονται χωρίς τη χρήση του προφορικού λόγου. Γι’ 
αυτόν το λόγο σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσής τους αφιερώνεται στην ανάπτυξη του 
ελέγχου των µυών των µατιών και του προσώπου, καθώς πρέπει να αποκτήσουν την 
ικανότητα να επικοινωνούν µε το κοινό χρησιµοποιώντας το σώµα, τα µάτια και το 
πρόσωπο. 
 
 

 Κατακάλι: Ένας συνδυασµός µπαλέτου, όπερας και παντοµίµας 



AYURVEDA 
Η Ayurveda (Αγιουρβέδα) είναι η παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, η οποία 
χρονολογείται από το 1500 π.Χ. 
Η λέξη, που αποτελείται από δύο συνθετικά (το ayur που στα Σανσκριτικά σηµαίνει 
ζωή και το veda που σηµαίνει γνώση), περιγράφει την πεµπτουσία της µεθόδου 

αυτής. 
Η Ayurveda ρίχνει φως στη σωστή λειτουργία του σώµατος, παρέχοντας βασικές 
πληροφορίες για το φαγητό, τον ύπνο και το σεξ - τις τρεις κολόνες του ανθρώπινου 
ναού. Συνδέει τη ζωή µε οτιδήποτε είναι χρήσιµο, ώστε να υπάρξει εσωτερική και 
εξωτερική ισορροπία, ειρήνη και αρµονία. Αν το σώµα δεν διατηρείται σε καλή 
κατάσταση, θα περισπά το νου. 

Η Ayurveda θεωρεί το άτοµο σαν ένα σύµπλεγµα τριών δυνάµεων (doshas): του αέρα 
(Vata), της φωτιάς (Pitta) και του νερού (Kapha). Κάθε µία από αυτές δρα σε 
συγκεκριµένη νοητική και φυσική λειτουργία του οργανισµού. Η αναλογία αυτών των 
δυνάµεων είναι αποκλειστική για τον καθένα και η ισορροπία τους καθορίζει την 
υγεία και τη νόσο. 
Ο θεραπευτής, γνωρίζοντας µε βάση τα συµπτώµατα ποια δύναµη βρίσκεται σε 

έλλειµµα ή πληθώρα, κάνει τη διάγνωση. Προκειµένου δε να πετύχει το θεραπευτικό 
του έργο, χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές, όπως τη σωµατική εκπαίδευση, το 
διαλογισµό, τη βοτανοθεραπεία, την αρωµατοθεραπεία, την τροποποίηση της 
διατροφής και τις χειροµαλάξεις. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το Μπανγκαλόρ, µια σύγχρονη και 
ταχύτατα αναπτυσσόµενη βιοµηχανική και εµπορική πόλη της Ινδίας, αλλά συγχρόνως πολύ φιλική, µε 
κήπους, πάρκα, µεγάλα κτίρια και παζάρια που σφύζουν από ζωή. 

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ - ΧΑΣΑΝ (ΤΣΙΚΜΑΓΚΑΛΟΥΡ)   
Άφιξη στο Μπανγκαλόρ τις πρώτες πρωινές ώρες, 
µεταφορά στο ξενοδοχείο µας και εγκατάσταση. 
Ακολουθεί πανοραµικός γύρος στην πόλη και στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Χασάν 
(Τσιµαγκαλούρ). Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας 
θα σταµατήσουµε για φωτογραφίες στο πανύψηλο 
πέτρινο άγαλµα του Gomteshwara, ορατό από 
απόσταση 25 χιλιοµέτρων! Άφιξη στο Χασάν και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΣΑΝ - ΜΠΕΛΟΥΡ - ΧΑΛΕΜΠΙΝΤ - ΜΥΣΟΡΗ 
Σήµερα το πρωί θα επισκεφτούµε τους ναούς στο 
Μπελούρ και το Χαλεµπίντ, που αποτελούν την αφρόκρεµα µιας από τις πιο πληθωρικές περιόδους της 
ινδουιστικής καλλιτεχνικής παράδοσης. Στο Μπελούρ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον περίφηµο Ναό 
Τσανεκασάβα, τόπο λατρείας των ινδουιστών. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τη Μυσόρη, την πόλη των 
µαχαραγιάδων του Νότου. Βρίσκεται σε υψόµετρο 756 µέτρων και πέρα από το καλό της κλίµα παραµένει µια 
όµορφη πόλη µε πλούσια κληρονοµιά. Τα θέλγητρά της δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο: υπέροχα παλάτια, 
ναοί, πάρκα, καλοδιατηρηµένα δηµόσια κτίρια και καθαροί δενδροφυτεµένοι δρόµοι. Άφιξη  και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΜΥΣΟΡΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΣΟΜΝΑΤΠΟΥΡ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) 
Η πρωινή µας ξενάγηση θα αρχίσει µε το παλάτι των 
µαχαραγιάδων. Το παλάτι αυτό αποτελεί ένα 
συνδυασµό ινδικής και σαρακίνικης αρχιτεκτονικής. 
Τρούλοι, µιναρέδες, κολόνες και υπέροχα γλυπτά 
συνδυάζονται αρµονικά και συνθέτουν ένα µοναδικό 
κτίριο, που αποτελεί το κόσµηµα της πόλης και ένα από 
τα λαµπρότερα παλάτια ολόκληρης της Ινδίας. Στη 
συνέχεια θα δούµε το περίφηµο άγαλµα του Ταύρου 
Νάντι, που κατά την ινδική µυθολογία προστάτευε την 
πύλη εισόδου του ιερού του Θεού Σίβα και της γυναίκας 
του Παρβάτι. Αργότερα θα κάνουµε µια εκδροµή στο 
Σοµνατπούρ, ένα εξαιρετικό αρχιτεκτόνηµα της 
∆υναστείας των Χοϊσάλα, που απέχει περίπου 45 
χιλιόµετρα από τη Μυσόρη. Για το βράδυ έχουµε 
κανονίσει να παρακολουθήσουµε µια πολιτιστική 
παράσταση µε χορούς, όπου θα έχουµε την ευκαιρία 
να γνωρίσουµε τα ήθη και έθιµα της περιοχής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΥΣΟΡΗ - ΚΑΛΙΚΟΥΤ 
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Καλικούτ, στη 
θρυλική ακτή Μαλαµπάρ. Η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη 
της Κεράλα είναι γνωστή αιώνες τώρα, καθώς 
αποτελούσε ένα πολύ σηµαντικό εµπορικό σταθµό στους θαλάσσιους δρόµους για τη διακίνηση των 
µπαχαρικών. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΙΚΟΥΤ - ΚΟΤΣΙΝ (ΚΕΡΑΛΑ) 
Πρωινό ελεύθερο για µια βόλτα στη όµορφη 
παραλία της Καλικούτ ή για αγορές στα µαγαζάκια 
και στους πλανόδιους. Το µεσηµέρι επιβίβαση στο 
τρένο και αναχώρηση για το Κοτσίν. Άφιξη στο 
παλαιότερο και ένα από τα πιο γραφικά λιµάνια της 
Αραβικής Θάλασσας. Χτισµένο πάνω σε µια λωρίδα 
στεριάς, αποτελείται από χερσονήσους, 
κολπίσκους, φυσικές και τεχνητές νησίδες. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΣΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΧΟΡΟΙ ΚΑΤΑΚΑΛΙ) 
Ο κοσµοπολίτικος χαρακτήρας του Κοτσίν 
αντανακλάται στα πολλά κτίσµατα, που 
αντιπροσωπεύουν διάφορες περιοχές και θρησκείες 
του κόσµου. Κατά µήκος του λιµανιού, οι σειρές µε 
τα παµπάλαια κινέζικα δίχτυα ψαρέµατος δείχνουν 
τους εµπορικούς δεσµούς της Κεράλας µε την Κίνα 
και τα κτίρια κατά µήκος της ακτής µαρτυρούν την 
παρουσία Ολλανδών και Πορτογάλων αποίκων. 
Θα περπατήσουµε στα σοκάκια του αποικιακού 
πυρήνα της πόλης, το Φορτ Κοτσίν, όπου θα 
επισκεφτούµε την Εβραϊκή Συνοικία µε την 
αρχαιότερη συναγωγή εκτός Ισραήλ, το Ολλανδικό 
Παλάτι του πρώην Ράτζα και την Εκκλησία του Αγίου 
Φραγκίσκου. Το απόγευµα το Versus Travel έχει 
οργανώσει για σας µια παραδοσιακή παράσταση 
χοροθεάτρου Kathakali (Κατακάλι). Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΣΙΝ - ΑΛΕΠΕΪ 
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Αλεπέι, την επαρχία της Κεράλας µε τα παρθένα δάση και τους εκπληκτικούς 
υδροβιότοπους. Άφιξη στο Αλεπέι και τακτοποίηση στα houseboats (καραβόσπιτα, πλωτά σπίτια - 
ξενοδοχεία). Ακολουθεί βαρκάδα στα κανάλια της περιοχής. ∆ιανυκτέρευση στα houseboats. 

 
9η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΕΠΕΪ - ΠΕΡΙΓΙΑΡ 
Το πρωί αναχωρούµε οδικώς για το Περιγιάρ, µε την οµώνυµη λίµνη του. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο 
προστασίας σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Στη συνέχεια, µε 
ειδικό πλοιάριο, θα κάνουµε µια µίνι κρουαζιέρα, θαυµάζοντας τον πλούσιο και µοναδικό υδροβιότοπο της 
περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΓΙΑΡ - ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ  
Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό το Μαντουράι, ιερή πόλη των ινδουιστών και µία από τις αρχαιότερες και 
πιο ζωντανές πόλεις του Νότου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και στη συνέχεια ξενάγηση στον ιερό Ναό 
Σρι Μενακσί, έναν από τους πιο επιβλητικούς δραβιδικούς ναούς της Ινδίας, αφιερωµένος στη Θεά Παρβάτι, 



σύντροφο του Θεού Σίβα. Τα τεράστια γκοπουράµ του ναού, που δεσπόζουν στην πόλη, είναι καλυµµένα µε 
πολύχρωµες απεικονίσεις θεοτήτων, ζώων και µυθικών πλασµάτων. Ο ναός είναι τόσο πλούσιος σε ανεκτίµητα 
γλυπτά, που λένε ότι αν κάποιος θαυµάζει κάθε γλυπτό επί 5 λεπτά, δεν του φτάνει ολόκληρη η ζωή του! Στη 
συνέχεια θα εξερευνήσουµε το Παλάτι Tirumala Nayak µοναδικής ινδο-σαρακίνικης κατασκευής και τον πέτρινο 
Ναό Tirupara Kudran. Το βράδυ θα γίνουµε αυτόπτες µάρτυρες ειδικής τελετής στο Ναό Μενακσί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ - ΤΣΕΤΙΝΑΝΤ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το Τσέτιναντ, µια περιοχή φηµισµένη για τα αρχοντικά του 18ου αιώνα, 
µε τις µεγάλες αυλές και τα ευρύχωρα δωµάτια, κατασκευασµένα και διακοσµηµένα µε υλικά από χώρες της 
Ανατολικής Ασίας αλλά και της Ευρώπης, όπως µάρµαρα από την Ιταλία και ξύλο τικ από τη Βιρµανία. Μια 
διαφορετική εικόνα της Νότιας Ινδίας θα µας προσφέρει η απογευµατινή περιήγησή µας, καθώς θα 
απολαµβάνουµε τις εικόνες αυτών των µεγάρων και την ατµόσφαιρα µια άλλης εποχής. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΤΙΝΑΝΤ - ΤΡΙΣΙ - ΤΑΝΤΖΟΡ (ΤΑΝΤΖΑΒΟΥΡ)  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την Ταντζόρ. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα σταµατήσουµε 
στο Τιρουτσιραπάλι, γνωστό ως Τρισί, αρχαία πόλη στο ∆έλτα του ιερού ποταµού Κόβερι και ακρόπολη των 
Cholas κατά το 2o π.Χ. αιώνα. Η ξενάγησή µας εδώ επικεντρώνεται στο συγκρότηµα ναών Σριρανγκάµ, που 
βρίσκονται σε ένα νησί του ποταµού Κόβερι. Είναι από τα µεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα συγκροτήµατα 
ναών της Ινδίας. Επτά συµπαγείς συστοιχίες τειχών εσωκλείουν ένα βιβλικό κόσµο µε 21 εκπληκτικά 
γκοπουράµ, παζάρια και συνοικίες του ιερατείου των Βραχµάνων. Θεωρείται το µεγαλύτερο ναϊκό 
συγκρότηµα της Ινδίας, µε οικοδοµήµατα που αναγάγονται στην περίοδο από το 14ο έως το 17ο αιώνα. 
Άφιξη στην Τανζόρ κα ιξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούµε την περιοχή των 
αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων της ∆ραβιδικής ∆υναστείας των Τσόλας (9ος-13ος αιώνας), αρχαία 
πρωτεύουσα των οποίων ήταν η Τανζαβούρ ή Ταντζόρ. Εδώ το παιχνίδι των εντυπώσεων κερδίζει 
αναµφισβήτητα ο Ναός Μπριχαντεσβάρα, ένα πραγµατικό αρχιτεκτονικό κόσµηµα που περιβάλλεται από 
τείχη και τάφρο. Αυτό το οικοδόµηµα έχει καταχωριστεί στον Κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Η είσοδος του ναού είναι 70 τετραγωνικά µέτρα σε πυραµιδοειδές 
σχήµα. Θα επισκεφτούµε επίσης το Μουσείο Τέχνης στο παλάτι, µε τη µεγάλη συλλογή από γλυπτά από 
µπρούντζο και γρανίτη της εποχή των Τσόλας και τη Βιβλιοθήκη Sarawati Mahal µε 40.000 σπάνια βιβλία και 
εγγραφές. ∆ιανυκτέρευση.  
 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΝΤΖΟΡ - ΝΤΑΡΑΣΟΥΡΑΜ - ΠΟΝΤΙΣΕΡΙ- ΑΟΥΡΟΒΙΛ 
Το πρωί αναχωρούµε για µια επίσκεψη στο Ναό Νταρασουράµ, που αποτελεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Ποντίσερι, παλιά γαλλική αποικία και 
σηµαντικό εµπορικό λιµάνι, όπου οι άνθρωποι µιλούν ακόµη Γαλλικά. Θα µας εκπλήξει µε τον απρόσµενο 
χαρακτήρα του, τα χαριτωµένα µπουλεβάρ και τις µπουλανζερί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
Αναχώρηση για το Αούροβιλ, την πόλη της Αυγής, όπως λέγεται. Στον τόπο αυτό άνδρες και γυναίκες από 
όλο τον κόσµο ζουν µε αρµονία ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και φυλής. Αποτελεί πρότυπο ιδανικής 
κοινωνίας ως προς την ανάδειξη της αρµονικής συµβίωσης και ενότητας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο 
Ποντίσερι. ∆ιανυκτέρευση. 
 

14η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΝΤΙΣΕΡΙ (ΑΣΡΑΜ ΣΡΙ ΑΟΥΡΟΜΠΙΝΤΟ) - ΜΑΧΑΜΠΑΛΙΠΟΥΡΑΜ  
Το Ποντίσερι υπήρξε έδρα του φιλόσοφου Σρι Αουροµπίντο (Sri Aurobindo), το άσραµ (ερηµητήρια 
Ινδουιστών σοφών στην Αρχαία Ινδία) του οποίου θα επισκεφτούµε κατά τη διάρκεια της σηµερινής 
περιήγησής µας στην πόλη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Μαχαµπαλιπουράµ µε τους παράκτιους 
λαξευτούς ναούς, που έχτισε η ∆υναστεία των Παλλάβας. Οι ναοί του Μαχαµπαλιπουράµ είναι ίσως το πιο 
φωτογραφηµένο µνηµείο της Ινδίας µετά το Ταζ Μαχάλ. Από το 1985 περιλαµβάνονται στον Κατάλογο των 



Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Η τέχνη στο Μαχαµπαλιπουράµ χωρίζεται σε 
4 κατηγορίες: υπαίθρια ανάγλυφα, ναοί, mandapas (ιερά σε σπηλιές) και rathas (ναοί µε µορφή άρµατος). 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

15η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΧΑΜΠΑΛΙΠΟΥΡΑΜ - ΜΑΝΤΡΑΣ (ΤΣΕΝΑΪ) 
Αναχωρούµε οδικώς για το Μαντράς, που σήµερα ονοµάζεται Τσενάι και είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας 
Ταµίλ Ναντού. Η πόλη, που υπήρξε η πρώτη έδρα της Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών, έχει µεγαλώσει χωρίς να 
χάσει την παραδοσιακή της γοητεία και χάρη. Τα κτίριά της είναι ένα µίγµα δραβιδικής και γοτθικής 
αρχιτεκτονικής. Καθ’ οδόν θα επισκεφτούµε την πόλη µε τους 1.000 ναούς, το Καντσιπουράµ. Άφιξη στο 
Τσενάι και ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούµε το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, που κατασκευάστηκε το 
1653 από τους Βρετανούς, µέσα στο οποίο βρίσκεται το Πολιτειακό Κυβερνητικό Μουσείο, όπου θα 
θαυµάσουµε τη σπάνια συλλογή γλυπτικής Αµαραβάτι (2ος µ.Χ. αιώνας) και την πλουσιότερη συλλογή 
µπρούντζινων αντικειµένων της ∆υναστείας των Τσόλας (9ος-13ος αιώνας). Επίσης θα επισκεφτούµε την 
Εκκλησία του Αγίου Θωµά (ο Απόστολος Θωµάς µαρτύρησε το 78 µ.Χ. στο Μαντράς) και θα συνεχίσουµε τη 
διαδροµή µας κατά µήκος της παραλιακής λεωφόρου (Μαρίνα), στολισµένη µε φοινικόδεντρα, καζουαρίνες 
και µνηµεία αφιερωµένα σε πολιτικούς αρχηγούς και µαχητές της ελευθερίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας 
και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση. 
 

16η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΡΑΣ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόµιο, απ’ όπου θα πετάξουµε για την Αθήνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
Άφιξη αυθηµερόν. 
 

 

 

 

  

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ 

∆ΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Ξενοδοχεία 5*, 4*, προσεκτικά επιλεγµένα, από τα καλύτερα στην κάθε περιοχή. 
� 1 διανυκτέρευση σε houseboat. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά, πλήρης διατροφή στο houseboat. 
� Το εορταστικό γεύµα την Παραµονή της Πρωτοχρονιάς (µέρος της ηµιδιατροφής). 
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικός ξεναγός. 
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τονίσουµε ότι η τουριστική υποδοµή στη Νότια Ινδία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Σε καµιά 
περίπτωση δεν συγκρίνονται τα ξενοδοχεία του Νότου µε τα υπερπολυτελή του Βορρά. 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις απευθείας από 

Λάρνακα και δεν έχουν πέρασµα από Αθήνα. 

1599 € 
1749€ 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1849 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 700 € 
Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

Σηµαντική Παρατήρηση 
Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 
∆εν ισχύει για την αναχώρηση 24/12 

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

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

Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό µεταβαίνοντας στην Αθήνα µε δικά σας µέσα. 
∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 
**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι απευθείας και δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών 

και έξτρα καλύψεων (ενηµερωθείτε από το τµήµα κρατήσεων), 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: 750 €. 

�  Βίζα Ινδίας: 52 € 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝ∆ΙΑΣ 

Σας πληροφορούµε ότι η τουριστική βίζα για την Ινδία από 26/02/2016 εκδίδεται online για τα ελληνικά 

διαβατήρια. 

Για την έκδοσή της απαιτείται να µας αποστείλετε µε e-mail ένα έγχρωµο και καθαρό αντίγραφο του 

διαβατηρίου σας και µια φωτογραφία διαβατηρίου σε λευκό φόντο. 

Η έκδοση της βίζας δεν περιλαµβάνεται στο κόστος της εκδροµής. 

Το κόστος της είναι 52 €/άτοµο. 

Για πληροφορίες σχετικά µε τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν σε ανηλίκους και σπουδαστές, 

επικοινωνήστε µε το γραφείο µας  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούµε απευθυνθείτε στους 

πωλητές µας στα γραφεία µας  

στην Αθήνα (Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγµατος, Τ.Κ. 10557, Τηλ.: 210 3232800, Φαξ: 210 3232450) και  

στη Θεσσαλονίκη (Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην Πλατεία Αριστοτέλους, Τ.Κ. 54624, Τηλ.: 2310 230001 Φαξ: 

2310 230777). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται µόνο µε την αποστολή 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 
κ.λπ.). 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 από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί 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. 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

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.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα πωλήσεων, 
είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 
θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.  



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 και έγιναν µια 
παρέα. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα 
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

� για οργανωµένα και ατοµικά ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία - Ωκεανία)  

� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρίες 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 το θεµέλιο λίθο το 
∆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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 
κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος 
αυτός είναι ανοιχτός 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 το 
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 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 
την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων 
χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο 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 διαδροµές» 

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 νιώθουν 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!!! 


