
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πληρέστερο πρόγραμμα στην Κίνα! 

     Αναχωρήσεις: 23.06, 15.07, 28.07, 11.08, 12.09, 23.10, 06.11, 21.12           15 ημέρες 
 

Πανόραμα Κίνας - Χoνγκ Κoνγκ 
Καντόνα, Γκουιλίν, Ξιάν, Πεκίνο, 

Σαγκάη, Σουτσόου, Χανγκτσόου, Ξιτάνγκ 

Η Κίνα δεν είναι απλώς μια χώρα, είναι ένας αινιγματικός, απέραντος κόσμος. Ένας μακραίωνος πολιτισμός 
ξεδιπλώνεται στα μάτια του επισκέπτη αυτής της πανάρχαιας, αχανούς χώρας. Μάρτυρες του λαμπρού 
πολιτισμού της αποτελούν η παράδοση, οι τέχνες, η θαυμάσια αρχιτεκτονική και τα υπέροχα μνημεία της. Η 
Απαγορευμένη Πόλη, το θρυλικό Σινικό Τείχος, οι τάφοι της Δυναστείας των Μινγκ, ο κυκλικός Ναός του 
Ουρανού, η ιστορική Πλατεία Τιεν Αν Μεν είναι σημεία μνημειώδους αναφοράς. Το Πεκίνο, το Ξιαν, η Καντόνα, η 
Σαγκάη και το αποκαλυπτικό, επηρεασμένο από το δυτικό τρόπο ζωής Χονγκ Κονγκ είναι πόλεις που 
συμπληρώνουν μια φαντασμαγορική εικόνα, που δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε συναισθήματα άκρατου 
θαυμασμού. Πέρα από τα καθιερωμένα και τα τετριμμένα, το Versus σας οδηγεί ακόμα πιο βαθιά στην Κίνα και 
έτσι, στην πανδαισία χρωμάτων και εικόνων εμπειριών και ανακαλύψεων, προσθέσαμε το Χανγκτσόου -την 
ομορφότερη πόλη της Κίνας- και το Ξιτάνγκ, την αρχαία υδάτινη κωμόπολη που θα μας μεταφέρει στο 
Μεσαίωνα. 
Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στη μυθική γη της Κίνας σας περιμένει!!! 

Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη 

ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Δείπνο με πάπια Πεκίνου 

Στο Χονγκ Κονγκ το ξενοδοχείο Intercontinental Grand Stanford 5* 
 



 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 

Ένα ταξίδι άρτια σχεδιασμένο για ενθουσιώδεις ταξιδιώτες, από ένα γραφείο που 

ξέρει πολύ καλά την Κίνα 
 

 

� Το πιο πλήρες και ορθολογικό πρόγραμμα, που δεν περιορίζει τις διανυκτερεύσεις σε βασικές πόλεις - κόμβους 

για μείωση κόστους (π.χ. Πεκίνο, Γκουιλίν, Χονγκ Κονγκ), αντικαθιστώντας τες με διανυκτερεύσεις σε τρένα και 

ποταμόπλοια (με χαμηλού επιπέδου παροχές) ή σε πόλεις με χαμηλό κόστος διαμονής. 

� Η διαδρομή Καντόνα - Γκουιλίν γίνεται με Bullet Train. 

� Λόγω του αχανούς μεγέθους της χώρας, οι διαδρομές Γκουιλίν - Ξιάν - Πεκίνο γίνονται με αεροπλάνο, έτσι 

ώστε να έχουμε την ευκαιρία να δούμε, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο το δυνατόν περισσότερα 

αξιοθέατα. 

� Πτήση από το Πεκίνο στο Χανγκτσόου και όχι διαδρομή με τρένο για μείωση του κόστους. 

� Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει κρουαζιέρα στο μοναδικής ομορφιάς Γκουιλίν, ένα από τα ομορφότερα 

σημεία της Νότιας Κίνας πάνω στον ποταμό Λι και όχι στον Γιανγκτσέ, όπου μετά την κατασκευή του μεγάλου 

φράγματος η περιοχή πλημμύρισε και δεν υπάρχει πλέον η γραφικότητα ούτε τα μικρά χωριουδάκια που υπήρχαν 

παλαιότερα, με αποτέλεσμα το θέαμα να απογοητεύει τον ταξιδιώτη. 

� Επίσης το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει την υδάτινη πόλη Σουτσόου (μονοήμερη εκδρομή από Σαγκάη). 

� Εκτός από την ιδιαιτέρως αξιόλογη Σαγκάη και το πανέμορφο Σουτσόου, επισκεπτόμαστε αποκλειστικά την 

ομορφότερη πόλη της Κίνας, το Χανγκτσόου (ξενοδοχείο 5*) και τη βγαλμένη από το Μεσαίωνα, σπάνια στο είδος 

της πόλη Ξιτάνγκ. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσης: 

�  Θέαμα χορού και μουσικής της Δυναστείας των Τανγκ στο Ξιάν. 

� Παράσταση των φημισμένων ακροβατικών στη Σαγκάη. 

�  Δείπνο με πάπια Πεκίνου στο Πεκίνο και ημιδιατροφή σε όλες τις πόλεις εκτός Χονγκ Κονγκ. Μόνο το Versus 

προσφέρει ευρωπαϊκά και κινέζικα γεύματα (και όχι μόνο κινέζικα, όπως άλλα προγράμματα). ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

δίνονται μέσα στα ξενοδοχεία (εκτός από την πάπια Πεκίνου). 

� Στο Χονγκ Κονγκ η διαμονή μας είναι στο ξενοδοχείο Intercontinental Grand Stanford 5*. 

�  Το ταξίδι συνοδεύει εμπειρότατος ξεναγός, ο οποίος με τις γνώσεις του θα συμβάλει στο να κατανοήσετε όλες 

τις πτυχές του πανάρχαιου κινέζικου πολιτισμού και θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε την πραγματική Κίνα. 

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

Extra νέες επισκέψεις στο ταξίδι που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές: 

� Επίσκεψη στους τάφους της Δυναστείας των Μινγκ στο Πεκίνο. 

� Χουτόνγκ του Πεκίνου: Τα πανέμορφα γραφικά σοκάκια γύρω από την Απαγορευμένη Πόλη. Εδώ θα δείτε την 

παραδοσιακή εικόνα του Πεκίνου. 

� Σούπερ ουρανοξύστης Jin Mao (Τζιν Μάο) στη Σαγκάη: Ένα από τα πιο μοντέρνα αξιοθέατα της Σαγκάης, που 

το ύψος του είναι 420 μέτρα και φιλοξενεί το ξενοδοχείο Hyatt, το υψηλότερο του κόσμου. 

 

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 



 

 

 

 
Ενδεικτικές πτήσεις (θέσεις περιορισμένες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

EK 110 11/08/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ -  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 20:05 01:00 

EK 302 12/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΓΚΑΗ 02:50 15:30 

     EK 381 25/08/2017 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  -   ΝΤΟΥΜΠΑΪ 00:35 04:20 

EK 109 25/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΪ   - ΛΑΡΝΑΚΑ 07:55 11:10 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Υδάτινες πόλεις της Κίνας και όχι µόνο… 

Η µεσαιωνική υδάτινη πόλη Ξιτάνγκ 

Χανγκτσόου, η οµορφότερη πόλη της Κίνας 
 

σαν σκηνές από… ταξίδι προσεχώς 

Γεύµατα στα ξενοδοχεία Σαγκάη, Ακροβατικά 

Σούπερ ουρανοξύστης Jin Mao, Σαγκάη 

Σουτσόου, η  « Βενετία της Ανατολής » 
 



   
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…και πολλές άλλες λεπτοµέρειες, που θα κάνουν το 
ταξίδι  σας µε το Versus µια αξέχαστη εµπειρία!!!  

 

Πεκίνο, Χουτόνγκ 
 

Πεκίνο, Απαγορευµένη Πόλη 
 

Πεκίνο, Χουτόνγκ 
 

∆είπνο µε πάπια Πεκίνου 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα από επιτόπια έρευνα και με εκατοντάδες πραγματοποιήσεις, το ταξίδι αυτό αποτελεί το 

αγαπημένο των Ελλήνων ταξιδιωτών. Ένα γεμάτο πρόγραμμα με όλα όσα πρέπει να δείτε για να 

πάρετε μια πολύ «δυνατή γεύση» της αχανούς αυτής χώρας, στην οποία είναι σίγουρο ότι θα 

επιστρέψετε. Ένα καλοδουλεμένο ταξίδι, που εκτός από τις δύο μοντέρνες μεγαλουπόλεις -Πεκίνο και 

Σαγκάη- μας μεταφέρει στην παλιά Κίνα με την προσθήκη του μεσαιωνικού υδάτινου Ξιτάνγκ και του 

γεμάτου πλωτά κανάλια Σουτσόου. Το πανέμορφο Χανγκτσόου και η ήρεμη γραφική λίμνη Ξιχού, το 

Ξιάν με τον πήλινο στρατό και ο μαγικός ποταμός στο Γκουιλίν, κάπου στα νότια της χώρας, θα 

χαρίσουν στα μάτια μας τη χωρίς όρια φυσική ομορφιά της Κίνας με τα ρυζοχώραφα και τους λόφους 

να ντύνονται με ένα ατέλειωτο πέπλο ομίχλης.  

Η μετάβαση από το Χανγκτσόου στο Πεκίνο και από το Πεκίνο στο Ξιάν γίνεται αεροπορικώς και όχι με 

νυχτερινό τρένο, στοιχείο που προσφέρει στο ταξίδι άλλο ένα διακριτικό πλεονέκτημα, μια και 

κερδίζουμε χρόνο στις πόλεις και διανυκτερεύουμε σε ξενοδοχεία. Η προσθήκη των γευμάτων μέσα 

στα ξενοδοχεία θεωρείται -ειδικά για την Κίνα- αδιαφιλονίκητο ατού του ταξιδιού.  

 

� Περιηγηθείτε στο Χονγκ Κονγκ, το «λιμάνι των αρωμάτων», μία από τις πιο εντυπωσιακές 
μητροπόλεις του κόσμου. 

� Αγναντέψτε το μαγευτικό τοπίο του Γκουιλίν με μια κρουαζιέρα στον ποταμό Λι, ανάμεσα στα 
«κομψότερα βουνά κάτω από τον ουρανό». 

� Θαυμάστε τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες στο Σπήλαιο του «Καλαμένιου Αυλού» και 
το μοναδικής ομορφιάς «Κρυστάλλινο παλάτι του βασιλιά Δράκου». 

� Επισκεφτείτε τον εκπληκτικό πήλινο στρατό στο Ξιάν, την πόλη-θησαυροφυλάκιο του 
κινέζικου πολιτισμού και αφετηρία του «Δρόμου του Μεταξιού» 

� Γνωρίστε το παραδοσιακό Πεκίνο στα περίφημα χουτόνγκ, τα γραφικά σοκάκια - απομεινάρια 
της παλιάς γειτονιάς γύρω από την Απαγορευμένη Πόλη. 

� Κάντε βαρκάδα στην ειδυλλιακή Λίμνη Ξιχού στο Χανγκτσόου, την ωραιότερη πόλη της Κίνας. 

� Επισκεφτείτε την υδάτινη Πολιτεία Ξιτάνγκ, που μοιάζει σαν να βγαίνει από όνειρο. 

� Απολαύστε μια βαρκάδα στα κανάλια της «Βενετίας της Ανατολής», του Σουτσόου, την πόλη 
του νερού, του ρυζιού και του μεταξιού. 

� Ανεβείτε στον σούπερ ουρανοξύστη μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής Jin Mao Tower στη 
Σαγκάη. 

� Παρακολουθήστε τα παγκοσμίως φημισμένα ακροβατικά της Σαγκάης. 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα μοναδικό οδοιπορικό στην Κίνα, που ξεκινάει από τη «Νέα Υόρκη της 

Ανατολής», το Χονγκ Κονγκ, συνεχίζει με τη χτισμένη στο Δέλτα του 

Μαργαριταρένιου ποταμού πόλη των λουλουδιών, την Καντόνα, το μαγευτικό 

Γκουιλίν με τις απίστευτης ομορφιάς εικόνες από την κρουαζιέρα μας στον 

ποταμό Λι Ζιανγκ, την πόλη - θησαυροφυλάκιο του κινέζικου πολιτισμού, το Ξιάν 

με τον πήλινο στρατό του, και φυσικά την αιώνια πόλη, το Πεκίνο. 

Συνεχίζουμε με το «Μαργαριτάρι της Ανατολής», τη Σαγκάη, και πόλεις - 

σταθμούς μοναδικού κάλλους, όπως τη «Βενετία της Ανατολής», το Σουτσόου, 

την ομορφότερη πόλη της Κίνας, το Χανγκτσόου και την υδάτινη πόλη Ξιτάνγκ, 

που μοιάζει βγαλμένο από όνειρο ή από παραμύθι. 



 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, η «Νέα Υόρκη» της Ασίας 
 

Την 1η Ιουλίου 1997 έβρεχε καταρρακτωδώς και ο πρίγκιπας Κάρολος στεκόταν όρθιος, µε το άσπρο 
πηλήκιο του Βασιλικού Ναυτικού να στάζει, ενώ η βασιλική θαλαµηγός «Britannia» περίµενε για να τον 
µεταφέρει. Η τηλεόραση έδειχνε συνεχώς τα οχήµατα του κινεζικού στρατού που είχαν παραταχθεί στα 
σύνορα της βρετανικής αποικίας. Οι Κινέζοι στρατιώτες στέκονταν περήφανοι πάνω στα ανοιχτά φορτηγά, 
µε τα βρεγµένα κράνη τους να λάµπουν. Λίγο πριν η ανύψωση της κινεζικής σηµαίας, ακριβώς τα 
µεσάνυχτα της 30ής Ιουνίου 1997 σηµατοδοτούσε το τέλος ενάµιση αιώνα αποικιοκρατίας. Το Χονγκ 
Κονγκ βρισκόταν στο µεταίχµιο δύο εποχών. Ολόκληρη η υφήλιος ανησυχούσε. Όµως οι Κινέζοι ήταν 
πολύ έξυπνοι για να µην αξιοποιήσουν σωστά ένα τέτοιο γεγονός.  
Ό,τι και αν έκαναν, δεν θα άλλαζε τίποτα. Η πόλη δεν θα γινόταν κάποια άλλη µόνο και µόνο επειδή φόρεσε 
καινούργιο κόκκινο φουστάνι µε κίτρινα αστεράκια. 
Απόδειξη: Έχουν ήδη περάσει 17 χρόνια και κάθε χρόνο εξακολουθούν να φτάνουν εδώ περισσότεροι από 
δέκα εκατοµµύρια τουρίστες. Παρ’ όλα αυτά η πόλη διατηρεί τη γοητεία της αναλλοίωτη, όπως και τις 
µικρές της απολαύσεις: τη µυρωδιά από τα αρωµατικά στικ, το πάθος των Κινέζων για το παιχνίδι µα-
τζονγκ, τις βιτρίνες µε τους νεφρίτες, τα φίλντισι, τα µαργαριτάρια, τα µετάξια και τα ηλεκτρονικά, το 
πάρκο όπου παρέες Κινέζων κάνουν ασκήσεις τάι τσι και ηλικιωµένες γυναίκες ταΐζουν µε ζωντανές 
ακρίδες τα ωδικά πτηνά τους µέσα στα κλουβιά από µπαµπού, το Λάβερς Ροκ, το Βράχο των 
Ερωτευµένων, εκεί όπου τα νεαρά κορίτσια αφήνουν αρωµατικά στικ και κεριά πάνω σε µικρούς βωµούς 
µε την ελπίδα να βρουν τον έρωτα. 
Η πόλη αυτή είχε πάντα πολλές ιδιαιτερότητες που προσέλκυαν ετερόκλητους ανθρώπους. Πρώτα ήταν 
το εµπόριο του οπίου το 19ο αιώνα, το οποίο ήταν ουσιαστικά και η αιτία της ίδρυσής της. Μετά ήρθαν ο 
µεταπολεµικός τουρισµός, µαζί µε τα πλωτά εστιατόρια, όπου µπορούσες να διαλέξεις το ψάρι που θα 
έτρωγες απευθείας µέσα από το νερό. Το Χονγκ Κονγκ δεν ήταν ποτέ Λονδίνο, Παρίσι ή Ρώµη. Ήταν 
όµως η µεγαλύτερη Τσάιναταουν στον κόσµο, γεµάτη µε όλα όσα οι επισκέπτες δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή 
τους. 
Τι πειράζει που δεν διαθέτει αξιοθέατα, όπως το Μπιγκ Μπεν, ο Πύργος του Άιφελ ή το Κολοσσαίο; Το 
Χονγκ Κονγκ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την παράδοση. Κατά τον ενάµιση αιώνα της ιστορίας του το 
απασχολούσε περισσότερο το εφήµερο κέρδος παρά τα µνηµεία για το αύριο. ∆εν υπήρχε ζήτηση για 
θέατρα, βιβλιοθήκες και µεγάλα µουσεία και έτσι ο πολιτισµός του χτίστηκε πάνω σε ξενοδοχεία, 
αποθήκες, εστιατόρια, τράπεζες και εµπορικά κέντρα. 
Οι κάτοικοί του λένε: «Αν δεν ήσουν εδώ τον περασµένο µήνα, δεν θα αναγνωρίσεις τον τόπο». Και ισχύει 
απόλυτα. Ακόµα και σήµερα συνεχίζουν να κατεδαφίζουν ακατάπαυστα και να αναµορφώνουν συνεχώς 
κοµµάτια γης. Στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ έχει αρχίσει εδώ και δεκαετίες να δηµιουργείται ολόκληρο 
δάσος από ουρανοξύστες µε γραφεία, γεγονός που προσδίδει στον ορίζοντα απερίγραπτη ποικιλία. Το 
κτίριο της Hong Kong Bank ορθώνεται επιβλητικό µε εµφανή το δοµικό σκελετό του. Η Bank of China, 
σχεδιασµένη από το σπουδαίο Ι. Μ. Πέι, µοιάζει µε ακόντιο που έχει εκτοξευτεί στον ουρανό. Το Lippo 
Building θυµίζει τον κύβο του Ρούµπικ. Ολόκληρο το τοπίο της πόλης φέρνει στο νου φουτουριστική 
ταινία.  
Την έλλειψη παράδοσης και µνηµείων την αντισταθµίζει το Χονγκ Κονγκ µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 
Ένα χαρακτήρα που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ψυχή αυτής της πόλης, στους κατοίκους της. Περίπου 
επτά εκατοµµύρια άνθρωποι που κινούνται βιαστικά, ντυµένοι µε ακριβά κοστούµια ή µίνι φούστες, 
µιλώντας στα κινητά τους, δίνουν στην πόλη απίστευτη ζωντάνια.  



Στη Νέα Υόρκη οι δουλειές διεκπεραιώνονται στο λεπτό, εδώ στο δευτερόλεπτο. Οι επαγγελµατικές 
συζητήσεις κυριαρχούν στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, ενώ οι χαρτοφύλακες ανοιγοκλείνουν ασταµάτητα 
κατά τη διάρκεια των γευµάτων. Οι αριθµοµηχανές είναι διαρκώς στο on και τα κινητά τηλέφωνα χτυπούν 
ασταµάτητα. Όπου και αν σταθείς το πρώτο θέαµα που αντικρίζεις είναι οι πάσης φύσεως αγορές: 
εµπορικά κέντρα, υπαίθρια παζάρια, νυχτερινές αγορές, µαγαζιά µέχρι και στα στενά δροµάκια, όπου το 
εµπόριο και το παζάρι είναι ένας ασταµάτητος αγώνας επιβίωσης. Καταστήµατα φορτωµένα µε 
κοσµήµατα, πανάκριβα γκάτζετ, ηλεκτρονικές µηχανές, αντικείµενα κινεζικής τέχνης, µοντέλα υψηλής 
ραπτικής και αντίκες που προορίζονται να καλύψουν όλες τις προτιµήσεις της εστέτ πελατείας τους. Τα 
µισά από τα χρήµατα που ξοδεύουν οι τουρίστες στο Χονγκ Κονγκ πάνε στα ψώνια. Εδώ η µανία των 
αγορών όχι µόνο συγχωρείται, επιβάλλεται. Όσοι έρχονται πρώτη φορά εδώ εντυπωσιάζονται τόσο πολύ 
από τις τιµές και την ποικιλία, που ψωνίζουν ασταµάτητα. Ψωνίζουν ακόµη και εκείνοι που διαπιστώνουν 
ότι το Χονγκ Κονγκ δεν είναι πλέον ο παράδεισος, όπου τα πάντα προσφέρονται µισοτιµής, όπως πριν από 
20-30 χρόνια, ειδικά στα προϊόντα προηγµένης τεχνολογίας, των οποίων η γκάµα που διατίθεται εδώ δεν 
υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο. Ακόµη και για όποιον δεν θέλει να αγοράσει τίποτα, το Χονγκ Κονγκ 
έχει πολλά αξιοθέατα και οι βιτρίνες συγκαταλέγονται σε αυτά. ∆εν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα. 
Μπορείς απλώς να χαζεύεις.  
«Αρωµατισµένο λιµάνι», «χρυσή ακτή», «µικρός δράκος», «ακατάπαυστη φιλοπονία», «η πόλη που δεν 
κοιµάται ποτέ», «µια χώρα, δύο συστήµατα», το Χονγκ Κονγκ έχει και άλλα ονόµατα, πλήθος χαρακτηρισµούς 
και επίθετα. Η πιο πολύχρωµη πόλη της Άπω Ανατολής, το βασίλειο των υδρατµών, η πιο φωτισµένη µε 
νέον πόλη τις νύχτες, γεµάτη µυστικοπάθεια, πέρασε την 1η Ιουλίου 1997 µε µια θεαµατική τελετή, στην 
κυριαρχία της Κίνας. Αντικαταστάθηκε το παλιό σήµα των αστυνοµικών και η µορφή της βασίλισσας 
Ελισάβετ δεν υπάρχει πια στα γραµµατόσηµα και τα νοµίσµατα. Το βασιλικό έµβληµα πάνω στα ταχυδροµικά 
κουτιά καλύφθηκε µε πράσινη µπογιά. Ο Βρετανός κυβερνήτης παραχώρησε τη θέση του στον Κινέζο που 
διορίζεται από το Πεκίνο. Στο καινούργιο αεροδρόµιο Chek Lap Kok όλες οι ταµπέλες είναι στα Κινέζικα και η 
αγγλική µετάφραση από κάτω, σε αντίθεση µε την παλιά τακτική όπου τα Αγγλικά προηγούνταν. 
 

 
 

 
 
 
 



Ο άνθρωπος διαθέτει τρεις 
τρόπους ενέργειας: 
Πρώτον, το διαλογισμό 
που είναι ο ευγενέστερος. 
Δεύτερον, τη μίμηση  
που είναι ο ευκολότερος. 
Τρίτον, την πείρα που είναι 
ο πικρότερος. 

Κομφούκιος 

 
 
 

Κοµφούκιος 
 

Ο Κοµφούκιος έζησε στην Κίνα από το 551 έως το 479 π.Χ. 
Οι αντιλήψεις του για την πολιτική και την κοινωνική ζωή έγιναν ο κανόνας 
που ενέπνεε για αιώνες την ισχυρή γραφειοκρατική τάξη της αυτοκρατορίας 
στη δοµή της διοίκησης και της ηθικής του κράτους.  
Ο Κοµφούκιος δεν ίδρυσε ούτε µία καθ’ εαυτό θρησκεία, ούτε ένα καθ’ 
εαυτό φιλοσοφικό σύστηµα. Όπως ο λίγο µεταγενέστερός του Σωκράτης, ο 
Κοµφούκιος δίδαξε απλώς έναν τρόπο του σκέπτεσθαι.  
Ο Κοµφούκιος είναι ο θεωρητικός που χάλκευσε τα δεσµά των  γυναικών 
της Κίνας.  
Σύµφωνα µε την Κοσµολογία του, η οικουµένη λειτουργεί µε βάση την 
τριαδική ενότητα Ουρανός - Γη - Άνθρωπος, που συνδέονται άρρηκτα 
µεταξύ τους.  
Οι άνθρωποι πρέπει να µιµούνται τη συµπεριφορά των δύο άλλων 

στοιχείων της τριαδικής ενότητας.  
Η ανθρώπινη τάξη πρέπει να θεµελιώνεται στα εξής πρότυπα: 
Α. Ουρανός και Γη είναι ζωοδότες. Χάρη στη λειτουργία τους ανανεώνεται και ολοκληρώνεται η ζωή. Η ζωή 
προσφέρεται από τους γονείς στα παιδιά και εποµένως τα παιδιά πρέπει να λατρεύουν τους ζωοδότες 
γονείς και τους γονείς των γονιών τους και όλους τους προγόνους τους, µια και χάρη σε αυτούς 
εξασφαλίστηκε η συνέχεια της  ιερής ζωής.  
Έτσι εισάγεται η ιδέα της προγονολατρείας και η αναγωγή της οικογένειας σε συνδετικό κύτταρο της 
διαδοχής των γενεών. Καθώς ο Κοµφουκιανισµός δεν έχει ναούς και ιερατείο, το σπίτι αποκτά την ιδιότητα 
του ναού και οι γονείς την ιδιότητα του ιερατείου. 
Β. Στον τρόπο λειτουργίας του κόσµου τα πάντα είναι σχετικά. Όµως, η σχετικότητα Ουρανού και Γης δεν 
λειτουργεί µε ίσους όρους, γιατί ο Ουρανός εκεί ψηλά είναι ανώτερος, ενώ η Γη εδώ χαµηλά είναι κατώτερη.  
Έτσι οι συσχετισµοί της ζωής των ανθρώπων συνοψίζονται στις εξής πέντε βασικές σχέσεις:  
� Σχέση άντρα - γυναίκας (συζυγική). 
� Γονιών - παιδιών. 
� Ηλικιωµένων - νέων. 
� Εξουσιαστή - υπηκόου.  
� Φίλου - φίλου. 
Από τις σχέσεις αυτές, οι τέσσερις πρώτες δεν είναι ισότιµες, τις διακρίνει η ιεραρχία. 
Γ. Στην όλη της λειτουργία οικουµένης κυριαρχεί η αρµονία και όχι η σύγκρουση. Για να µεταφερθεί η 
αρµονία του σύµπαντος στις ανθρώπινες σχέσεις συντάχθηκε ένας εξαντλητικός οδηγός καλής 
συµπεριφοράς, που οφείλει να τηρεί κάθε ηθικό άτοµο, µε συµβουλές και οδηγίες για κάθε πράξη, λόγο και 
κίνηση του ανθρώπου από τη νηπιακή του ηλικία έως την ηµέρα του θανάτου του. Η ανισοτιµία γυναικείου - 
αντρικού φύλου δικαιολογείται από τον Κοµφουκιανισµό µε την ταύτιση του αρσενικού στοιχείου (γιανγκ) µε 
τον «ανώτερο Ουρανό» και του θηλυκού στοιχείου (γιν) µε την «κατώτερη Γη». Το γιανγκ είναι ενεργητικό, 
δυνατό, λαµπερό, όπως ο Ουρανός. Το γιν είναι παθητικό, αδύνατο, σκοτεινό όπως η Γη. Για τα αρσενικά 
πλάσµατα, η σωστή πορεία στη ζωή είναι Το σενγκ-τάο, δηλαδή ο σοφός δρόµος, ενώ για τα θηλυκά το 
φου-τάο δηλαδή ο συζυγικός δρόµος (τρεις υπακοές: στον πατέρα, το σύζυγο και το γιο]. 
Ο Κοµφούκιος δεν ίδρυσε την πρώτη θρησκεία της Κίνας. Προηγουµένως υπήρχε ο Ταοϊσµός, δηµιούργηµα 
του φιλοσόφου Λάο-Τσε, που έζησε τον 6ο π.Χ. αι. και κινείται µεταξύ θρύλου και πραγµατικότητας. Ο 
Κοµφουκιανισµός υιοθέτησε πολλά στοιχεία από τον Ταοϊσµό, όπως το γιανγκ-γιν, την αρµονία στη φύση 
κ.ά. Ωστόσο όχι µόνον απέφυγε τη θέση του Ταοϊσµού για την ισοτιµία θηλυκού - αρσενικού, αλλά και 
διαστρέβλωσε τη σχέση γιανγκ - γιν, που θεωρούσε ισότιµα τα δύο στοιχεία, εισάγοντας τη σχέση ανώτερου 
- κατώτερου. Ο Ταοϊσµός πρεσβεύει ότι η ευτυχία του ατόµου και η εξασφάλιση της αθανασίας περνούν 
µέσα από ένα µυστηριακό δρόµο της Φύσης, το δρόµο Ταό. Όποιος θέλει 
να γνωρίσει το Τάο ακολουθεί τη Φύση. Το θηλυκό στοιχείο παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην αρµονία του κόσµου, εξισορροπώντας τις 
καταστροφικές τάσεις του αρσενικού. 
Η επιβολή του Κοµφουκιανισµού δεν εξαφάνισε τον Ταοϊσµό. Αρχικά ο 
Κοµφουκιανισµός κυριάρχησε στην Κίνα για περισσότερα από 300 χρόνια 
και στη συνέχεια εµφανίστηκε ο Βουδισµός, που εισήχθη το 70-50 π.Χ. και 
κυριάρχησε στη Κίνα για επτά αιώνες. Στη συνέχεια ο Κοµφουκιανισµός 
αφυπνίζεται και µε τη µορφή του νεο-Κοµφουκιανισµού, κερδίζει βαθµιαία 
έδαφος, µέχρι που γίνεται η επίσηµη θρησκεία του κράτους, χωρίς όµως 
την εξάλειψη του Βουδισµού. 

 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΣΑΓΚΑΗ 
Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την Σαγκάη, το "Μαργαριτάρι της Ανατολής",  την πόλη - φάρο στο 
δρόµο του εκσυγχρονισµού της Κίνας, την πόλη σύµβολο µιας Κίνας, που τρέχει ολοταχώς καταρρίπτοντας 
διαδοχικά ρεκόρ. Στη µέση της παγκόσµιας σκηνής, µια µεταµοντέρνα πόλη του 21ου αιώνα, ο πιο ποθητός 
προορισµός της εποχής κατά τους “New York Times”. 
  
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ  (Ακροβατικά)  
Άφιξη στην Σαγκάη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
Κατά την είσοδό µας στην πόλη µια 
επιβλητική εικόνα µας καλωσορίζει: 
ένα δάσος από ουρανοξύστες αγγίζει 
τα σύννεφα, ενώ ο ποταµός 
Χουανγκπού τη χωρίζει σε δύο 
τµήµατα, το παλιό και το νέο. Η 
σύγχρονη “high tech” περιοχή της 
Πουτόνγκ, µίας από τις “Ζώνες 
ελεύθερης οικονοµίας”, δεν αφήνει 
καµία αµφιβολία ότι εδώ ξύπνησε 
ένας γίγαντας. Η Σαγκάη, που κάποτε 
ήταν µια από τις πιο αµαρτωλές 
πόλεις της Ασίας, απέκτησε τη χαµένη 
αίγλη της και είναι σήµερα η 
οικονοµική πρωτεύουσα και το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και όλου του κόσµου. Μετά το δείπνο, µας 
περιµένει µια αξέχαστη εµπειρία: τα παγκοσµίως φηµισµένα ακροβατικά της Σαγκάης σε µια σούπερ 
παράσταση, που κόβει την ανάσα! Χαριτωµένοι και ευκίνητοι αρτίστες θα µας κάνουν να ξεχάσουµε τους 
νόµους της βαρύτητας µε τα ανεπανάληπτα νούµερα τους! ∆ιανυκτέρευση. 
  
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ – ΣΑΓΚΑΗ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το κοντινό Σουτσόου, την πόλη του νερού, του ρυζιού και του 
µεταξιού, που είναι κτισµένη σε 14 κανάλια, µε 350 καµπυλωτές πέτρινες γέφυρες και 12 µεγάλες παγόδες. 
Με ιστορία 6.000 χρόνων αποτελεί κέντρο µεγάλης πολιτιστικής σπουδαιότητας. Η "Βενετία της Ανατολής" 
όπως τη χαρακτήρισε ο Μάρκο Πόλο όταν την επισκέφθηκε, είναι φηµισµένη για τους κήπους - µινιατούρες 
των αρχοντικών της. Ένας µικρόκοσµος, ζωντανός µάρτυρας µιας άλλης εποχής µας αποκαλύπτεται στον 
κήπο του "Μαέστρου των διχτυών", τον µικρότερο και ωραιότερο της πόλης. Στη συνέχεια, στο µουσείο του 
µεταξιού, θα µάθουµε µερικά από τα µυστικά της σηροτροφίας και της µεταξουργίας, ενώ στο εργοστάσιο 
θα παρακολουθήσουµε την επεξεργασία της κλωστής, αλλά και την παρασκευή υφασµάτων και 
παπλωµάτων. Θα γνωρίσουµε την παλιά πόλη µε τα κανάλια της µέσα από ένα πλοιάριο. Ένα τοπίο 
µαγευτικό, µια Κίνα που σβήνει µπρος στην πρόκληση του µοντέρνου. Στο τέλος της περιήγησής µας θα 
φωτογραφήσουµε από το παρακείµενο πάρκο την Παγόδα της “Λευκής Τίγρης” που βρίσκεται στον 
οµώνυµο λόφο. Στη διαδροµή της επιστροφής µας στην Σαγκάη θα ξαφνιαστείτε από το πλήθος των 
σύγχρονων κτισµάτων και τους ουρανοξύστες µε τη φουτουριστική αρχιτεκτονική τους. ∆ιανυκτέρευση.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ - ΞΙΤΑΝΓΚ - ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ 
Η Σαγκάη, που στις αρχές του 20ου αιώνα θεωρείτο η "Νέα Υόρκη της Άπω Ανατολής" και αργότερα ο Μάο 
την καταδίκασε ως αµαρτωλή πόλη στη λήθη του χρόνου, απέκτησε σήµερα τα χαµένα της πρωτεία στην 
οικονοµική και εµπορική ζωή της Ασίας. Αρχίζουµε το πρωί την ξενάγηση της πόλης µε πρώτη επίσκεψη 
στους κήπους του µανδαρίνου Γιού. Οι κήποι Γιού κατασκευάστηκαν για την οικογένεια Παν (πλούσιοι 
αξιωµατούχοι επί δυναστείας Μινγκ) και χρειάστηκαν 18 χρόνια για να ολοκληρωθούν (1559-1577). 
Περίτεχνα περίπτερα, µικρές γέφυρες, µυστικοί διάδροµοι µας αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό σύνολο από 
κήπους, λιµνούλες και σκιερούς διαδρόµους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον ναό του Jade Buddha, 
όπου µαζί µε τους Κινέζους πιστούς θα απολαύσουµε την παράξενη οµορφιά των αγαλµάτων του Βούδα 
και θα ακούσουµε τις ψαλµωδίες των νεαρών µοναχών. Εδώ φυλάσσεται το οµορφότερο ίσως άγαλµα του 
Βούδα ολόκληρης της Ασίας, ο “Βούδας απο λευκό νεφρίτη”. Τελευταία επίσκεψη µας θα είναι  στον 
σούπερ-ουρανοξύστη Τζιν Μάο, ύψους 420,5 µέτρων. Με παραδοσιακά στοιχεία κινεζικού στυλ παγόδας, η 
µεταµοντέρνα αρχιτεκτονική του συµβολίζει την είσοδο της Σαγκάης στις αρχιτεκτονικές προκλήσεις του 21ου 
αιώνα. Είναι το τρίτο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το ασανσέρ θα µας ανεβάσει σε 45 δευτερόλεπτα στον 
88ο όροφο(ύψος 340.1 µέτρα). Η θέα όλης της πόλης από ψηλά είναι µοναδική. 
Εν συνεχεία θα αναχωρήσουµε οδικώς για το Ξιτάνγκ, µία µεσαιωνική πολύχνη στην περιοχή  του Μεγάλου 
Καναλιού, την οµορφότερη,  που µοιάζει όντως σαν να βγαίνει από ένα όνειρο. Ολόκληρη η µικρή πόλη 
είναι ένα ποίηµα, µια φωτογραφία. Και οι κάτοικοι του αλλά και οι επισκέπτες βλέπουν το Ξιτάνγκ σαν µια 
παραµυθούπολη. ∆εν ξέρουν καλά καλά  αν οι άνθρωποι περιπλανώνται µέσα στο τοπίο ή αν το τοπίο 
σαλεύει µέσα στις καρδιές τους. Πρόκειται για µια υδάτινη πολιτεία, όπου εδώ συγκλίνουν 9 ποταµοί. 108 
γέφυρες από την εποχή των Μινγκ ενώνουν τα διάφορα σηµεία της αρχαίας αυτής πόλης, που παραµένει 
αναλλοίωτη από τον χρόνο. ∆εν υπάρχουν σύγχρονα 
κτίρια, µόνο αρχιτεκτονικοί θησαυροί φτιαγµένοι µεταξύ 
1300 και 1900 µ.Χ. Από το 771 π.Χ. υπήρξε στρατηγικό 
σηµείο και όριο µεταξύ δυο πολιτειών, αλλά υπό τις 
δυναστείες των Γιουάν (1271-1368), των Μινγκ και των 
Τσινγκ (13681911) έγινε µια εξέχουσα πόλη. Τα πάντα έχουν 
µείνει εδώ όπως τότε, ακόµα και οι γέφυρες που κοσµούν 
σαν ουράνια τόξα τα τεχνητά κανάλια. Θα περπατήσουµε 
στον µακρύ σκεπαστό διάδροµο του κεντρικού καναλιού - 
το πιο φηµισµένο τµήµα της πόλης - και θα θαυµάσουµε τα 
µικρά, παµπάλαια σπίτια στα στενά δροµάκια της. Σταθείτε 
σε µια γέφυρα, φωτογραφίστε τις βάρκες που κινούνται 
νωχελικά στα νερά του καναλιού, αλλά και τις δυο πλευρές 
µε τα σπίτια, τα µπαλκονάκια τους, τα κόκκινα διακοσµητικά 
φαναράκια… φωτογραφίες γεµάτες ποίηση, φωτογραφίες 
βγαλµένες από τον µεσαίωνα. Αφήνοντας το ειδυλλιακό 
τοπίο µεταφερόµαστε στο σήµερα, καθώς αναχωρούµε για 
το Χανγκτσόου, αρχαία πρωτεύουσα των Νότιων Σόνγκ 
περί τον 7.αιώνα µ.Χ.  και σήµερα ένα δυναµικό οικονοµικό 
κέντρο, στο χρυσό ∆έλτα του ποταµού Γιανγκτσέ, ένα από 
τα δηµοφιλέστερα θέρετρα των Κινέζων. Φηµισµένη η 
περιοχή για την παραγωγή µεταξιού, πράσινου τσαγιού και 
ειδών λινάτσας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.    
 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ – ΠΕΚΙΝΟ 
Η πρωινή µας βαρκάδα στην ειδυλλιακή λίµνη 
Ξιχού (∆υτική λίµνη) µε τις κατάφυτες όχθες, τις 
γωνιές των νούφαρων, τις προκυµαίες των 
κλαιουσών ιτιών, τα πέτρινα γεφύρια και τα 
περίπτερα-παγόδες, θα µας χαρίσει αξέχαστες 
στιγµές και ίσως να συµφωνήσουµε µε εκείνους 
που θεωρούν το Χανγκτσόου ως την 
ωραιότερη πόλη της Κίνας. Θα περπατήσουµε 
επίσης µέσα στον ροµαντικό Βοτανικό Κήπο και 
αργότερα θα δούµε πανέµορφες φυτείες 
πράσινου τσαγιού. Εν συνεχεία θα µεταβούµε 
στο αεροδρόµιο απ΄ όπου θα πετάξουµε για τη 
µεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Κίνας, το 
Πεκίνο. Άφιξη σε µια µοντέρνα πόλη 22.000.000 
κατοίκων, που ιδιαίτερα µετά το “λίφτινγκ” 
ολυµπιακών διαστάσεων που δέχτηκε µε 
αφορµή την διοργάνωση και φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων το 2008, µετετράπη σε µία όµορφη, 
σύγχρονη µητρόπολη, µε πολύ πράσινο, µεγαλοπρεπή βουλεβάρτα και φουτουριστικά κτίρια κορυφαίων 
διεθνώς αρχιτεκτόνων. Με ιστορία 3.000 ετών και πλέον, ως πρωτεύουσα τους τελευταίους οχτώ αιώνες 
διαθέτει σήµερα έναν άπειρο αριθµό πολιτιστικών θησαυρών, που προκαλούν την διεθνή προσοχή 
συνεχώς. Κέντρο πολιτικής, πολιτισµού, διεθνών σχέσεων καθώς εδώ βρίσκονται η κεντρική κυβέρνηση µε 
τα υπουργεία της, τις εθνικές ενώσεις και οργανισµούς, τις ξένες πρεσβείες και γραφεία πολυεθνικών 
εταιριών. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.   
  

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ (Απαγορευµένη Πόλη, Χουτόνγκ) 
Ολόκληρη η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στην αιώνια πόλη, τη “Βόρεια πρωτεύουσα” το Πεκίνο, 
χοάνη µίξης όλης της πολιτιστικής προσφοράς µε την αρχαία παράδοση. Θα επισκεφθούµε την ιστορική 
πλατεία της "Ουράνιας Ειρήνης",  Τιεν Αν Μεν, που είναι η µεγαλύτερη πλατεία του κόσµου. Παρατηρείστε τα 
επιβλητικά κτίρια γύρω της αυτό του Λαϊκού Κοινοβουλίου, απέναντι του το Εθνικό Μουσείο στο κέντρο της 
το Μνηµείο των Ηρώων του Λαού (έναν γρανιτένιο µονόλιθο µε ανάγλυφες παραστάσεις µνηµόνευσης  
όσων έπεσαν για τους σκοπούς της κοµµουνιστικής επανάστασης) και προς τα νότια το επιβλητικό 
Μαυσωλείο του προέδρου Μάο Τσε Τουνγκ. Βόρεια υπάρχει η εξωτερική πύλη των ανακτόρων από όπου ο 
Μάο ανήγγειλε τη δηµιουργία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, την 1η Οκτωβρίου του 1949. Περπατώντας 
προς την πύλη κάτω από το τεράστιο πορτραίτο του Μάο µας αποκαλύπτεται το µεγαλύτερο στον κόσµο 



ανακτορικό συγκρότηµα, η “Απαγορευµένη Πόλη” µε τα πορφυρά τείχη τις κίτρινες κεραµιδοσκεπές . Λέγεται 
έτσι γιατί ήταν εκτός των ορίων των κοινών θνητών για περίπου εφτά αιώνες. Τότε η είσοδός τους εδώ 
σήµαινε θάνατο. Σήµερα αρκεί ένα εισιτήριο για να εισέλθεις σ' αυτήν! Εγκαινιάστηκε το 1421 από τον Γιόνγκ 
Λε, τον τρίτο αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ και έκτοτε διέµειναν εκεί όλοι οι επόµενοι καθώς και η 
κατοπινή δυναστεία των Τσινγκ (1644-1911), µε τους οποίους τερµατίστηκε το αυτοκρατορικό καθεστώς 
στην Κίνα. Υπήρξε το πολιτικό-διοικητικό κέντρο της αχανούς αυτοκρατορίας, µια πραγµατική "πόλις εν 
πόλει". Επίσηµες όµορφες αίθουσες του χρυσού αυτοκρατορικού θρόνου, µε την µοναδική εξωτερική 
διακόσµηση µιας φίνας πολυχρωµίας,  τα ιδιωτικά τµήµατα µε κρεβατοκάµαρες του αυτοκράτορα, της 
αυτοκράτηρας και των παλλακίδων του, µαρµάρινοι διάδροµοι, τοξοειδείς γέφυρες, πλακόστρωτες αυλές, 
µας περιµένουν να τα εξερευνήσουµε ένα-ένα στη σειρά. Αργότερα θα επισκεφθούµε τα γραφικά χουτόνγκ, 
γειτονιές-αποµεινάρια της παλιάς πόλης που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα πίσω από την 
Απαγορευµένη Πόλη. Θα περπατήσουµε ανάµεσα στα µικρά γκρίζα σπιτάκια, µε τα γραφικά σοκάκια για να 
γνωρίσουµε το παραδοσιακό Πεκίνο. Τελευταία επίσκεψη για σήµερα θα είναι ο Ναός του Ουρανού, το 
λαµπρότερο µνηµείο της πόλης, το µοναδικό κυκλικό κτίσµα όλης της χώρας, εξαίρετο δείγµα της 
αρχιτεκτονικής των Μίνγκ και ένα από τα πιο διάσηµα αξιοθέατα λατρείας της αρχαιότερης θεότητας των 
Κινέζων, του Ουρανού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.   
 

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ (Σινικό Τείχος, Τάφοι των Μινγκ) 
Ξεκινάµε σήµερα για το Σινικό Τείχος, θρυλικό και παραµυθένιο, ηρωικό εγχείρηµα, κατασκευαστικό 
επίτευγµα, δόξα των Κινέζων. Σαν ένας µεγάλος κοιµισµένος δράκος, που τεντώνεται και λιάζεται στις 
κορφές και τα φαράγγια ενός από τα πιο όµορφα ορεινά τοπία στον κόσµο. Μια φορά να σταθεί στο Σινικό 
Τείχος, είναι όνειρο κι επιταγή για κάθε Κινέζο. Στο κοντύτερο σηµείο από το Πεκίνο, στο πέρασµα “Τζιου 
Γιονγκ Γκουάν”, ακολουθούµε το πλήθος των Κινέζων, πραγµατοποιώντας έτσι κι εµείς το δικό µας όνειρο 
να σταθούµε, να περπατήσουµε πάνω του. Ακολουθεί η παρακείµενη νεκρόπολη Σισανλίνγκ, όπου έχουν 
ταφεί, σύµφωνα µε την γεωµαντική τέχνη του Φενγκ Σούι, 13 αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ. Θα 
περπατήσουµε στην Ιερή Οδό µε τα µυθικά ζώα-φύλακες των τάφων. Θα δούµε τη µεγαλύτερη γρανιτένια 
χελώνα της Κίνας, σύµβολο µακροζωίας,  και το ταφικό σύµπλεγµα του αυτοκράτορα Γιονγκ Λε. Επιστροφή 
το απόγευµα στο Πεκίνο. Το βράδυ θα απολαύσουµε ένα υπέροχο δείπνο µε τη νοστιµότατη πάπια του 
Πεκίνου εκτός ξενοδοχείου. ∆ιανυκτέρευση. 
  
8η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΚΙΝΟ ( Θερινά Ανάκτορα ) – ΞΙΑΝ 
Σήµερα  θα επισκεφθούµε τα θερινά ανάκτορα. Ο συνδυασµός της 
πρωτεύουσας στην κοιλάδα και της ξεκούρασης στα κοντινά δυτικά 
βουνά, εντυπωσίασε τους αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ. 
Έτσι, τον 16ο αιώνα διαµόρφωσαν τα προϋπάρχοντα κτίσµατα των 
αυτοκρατόρων Γιν και Γιουάν, στα περίφηµα ως σήµερα Θερινά 
ανάκτορα. Θα περπατήσουµε στο πάρκο µε τα αυτοκρατορικά 
περίπτερα της αυτοκράτειρας Σι Ξι, τον µακρύ διάδροµο, θα 
απολαύσουµε τη θέα της όµορφης λίµνης Κουνµίνγκ και θα 
φωτογραφηθούµε µπροστά στη µαρµάρινη βάρκα-τεϊοποτείο της Σι 
Ξι.  Στη συνέχεια θα µεταβούµε στο αεροδρόµιο για την πτήση για το 
Ξιαν την πόλη-θησαυροφυλάκιο του κινέζικου πολιτισµού, την πρώτη αρχαία πρωτεύουσα της 
"Αυτοκρατορίας του Κέντρου" και µια από τις σηµαντικότερες µητροπόλεις του αρχαίου κόσµου. Ο ∆ρόµος 
του Μεταξιού ξεκινούσε από εδώ και οι ξένοι πρέσβεις και έµποροι έφερναν µαζί τους θρησκείες και 
πολιτισµούς ξένους. Στην πόλη έχει διατηρηθεί µια ιδιαίτερα δραστήρια µουσουλµανική κοινότητα έως τις 
µέρες µας. Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 
  

Είναι άραγε το Πεκίνο η 
ωραιότερη πολιτεία που 
είδα στον κόσµο ή µήπως 
έτυχε καλόβολη η στιγµή 
που το αντίκρισαν πρώτη 
φορά τα µάτια µου; 

Καζαντζάκης 



9η ΗΜΕΡΑ : ΞΙΑΝ 
Το Ξιαν αποτέλεσε πρωτεύουσα ένδεκα δυναστειών. Σήµερα είναι 
ο σηµαντικότερος προορισµός των επισκεπτών της Κίνας, αφού 
εδώ έγινε το 1974 µια εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη, ίσως 
η σηµαντικότερη του 20ου αιώνα. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη 
ταφική υπόγεια πολιτεία στον κόσµο. Αυτό το θαύµα θα 
επισκεφθούµε σήµερα, ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό µνηµείο: 
το Μουσείο των 6.000 πήλινων στρατιωτών σε φυσικό µέγεθος, 
που στέκουν φύλακες στο Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Τσιν Σι 
Χουάνγκ Τι, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου 2.300 χρόνια, 
καθώς και το Μουσείο µε τα µπρούντζινα άρµατα. Μια µαρτυρία 
της δύναµης, της ανάπτυξης και της ακµής της χώρας κατά την 
περίοδο της ολιγόχρονης δυναστείας των Τσιν (221-206 π.Χ.). Το 
βράδυ µετά το δείπνο θα παρακολουθήσουµε το φηµισµένο και 
µοναδικό σε όλη την Κίνα θέαµα χορού και µουσικής της 
δυναστείας των Τανγκ (Tang Dynasty Show). ∆ιανυκτέρευση 
  
10η ΗΜΕΡΑ : ΞΙΑΝ – ΓΚΙΟΥΛΙΝ 
Σήµερα  θα επισκεφθούµε τα καλοδιατηρηµένα τείχη της δυναστείας των Μινγκ, τα οποία εκτείνονται σε 
µήκος 16 χιλιοµέτρων καθώς και το βουδιστικό µοναστήρι µε το τέµπλο της 'Χάριτος και της Ευσπλαχνίας” 
και την  επταόροφη “Μεγάλη  Παγόδα της Άγριας Χήνας”, το µόνο κτίσµα της δυναστείας των Τανγκ που 
σώζεται στην πόλη και αποτελεί ένα µοναδικό δείγµα αρχιτεκτονικής των Τανγκ. Με τα κίτρινα τούβλα , τη 
φτωχή διακόσµηση της φαντάζει απέριττη και µεγαλειώδης. Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε στο 
αεροδρόµιο για την πτήση που θα µας µεταφέρει  στο Γκιουλίν.  Η πόλη είναι γνωστή για το µοναδικό τοπίο 
της φύσης της, µε τις ατέλειωτες σειρές των καταπράσινων λόφων-βουνών ηλικίας 300 εκατοµµυρίων 
χρόνων και τον ποταµό Λι που τα διασχίζει. Οφείλει το όνοµά του στα δάση µε τις κάσιες που υπάρχουν 
εδώ, καθώς Γκουιλίν σηµαίνει κατά λέξη "φλοιός της κάσιας". Παντού εδώ συναντά κανείς τους Τσουάνγκ 
την πολυπληθή µειονότητα της περιοχής που κατοικούν µαζί µε ακόµη 55 (άλλες) στη Νότια Κίνα. 
Ασχολούνται κυρίως µε την καλλιέργεια του ρυζιού, φρούτων, του µπαµπού και της κάσιας. ∆ιατηρούν 
φάρµες µε πάπιες και ψάρια και είναι ψαράδες µε τον µοναδικό τρόπο να ψαρεύουν στο ποταµό Λι µε την 
βοήθεια εκπαιδευµένων κορµοράνων. Οι ορυζώνες είναι ένα άλλο µαγευτικό στοιχείο της περιοχής. Άφιξη , 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
  
11η ΗΜΕΡΑ :  ΓΚΟΥΙΛΙΝ (Κρουαζιέρα στον 
ποταµό Λι Ζιανγκ)  
Η σηµερινή ηµέρα µας επιφυλάσσει µια 
συναρπαστική εµπειρία. Με ένα άνετο 
ποταµόπλοιο θα διασχίσουµε ένα τµήµα του 
ποταµού Λι ανάµεσα στα "κοµψότερα 
βουνά κάτω από τον ουρανό". Ένας 
τεράστιος πίνακας πράσινου 
αποκαλύπτεται στα βλέµµατά µας. Θρύλοι 
και παραµύθια γράφονται στον ορίζοντα 
καθώς περνάµε ανάµεσα σε πετρωµένα 
άλογα και καµήλες, ελέφαντες και 
κοκοροµαχίες, δάση από µπαµπού και 
µπανανιές, χωριά ιθαγενών. Στο τέλος της 
κρουαζιέρας θα επισκεφθούµε το γραφικό 
χωριό Γιανγκσούο µε τη µεγάλη υπαίθρια 
αγορά του γεµάτη είδη λαϊκής τέχνης, 
αντίκες, κεραµικά, πίνακες και µεταξωτά.  
Αργότερα  θα θαυµάσουµε τους 
σταλακτίτες και σταλαγµίτες στο σπήλαιο 
του "Καλαµένιου Αυλού" και το µοναδικής 
οµορφιάς "Κρυστάλλινο παλάτι του βασιλιά 
∆ράκου". Το απόγευµα επιστρέφουµε 
οδικώς στο Γκουιλίν µέσα από µια διαδροµή 
σπάνιας οµορφιάς. Το βράδυ µην 
παραλείψετε µια βόλτα στην προκυµαία του 
ποταµού  Λι, στον πεζόδροµο µε τους 
µικροπωλητές. ∆ιανυκτέρευση. 
  
  
 



12η ΗΜΕΡΑ : ΓΚΟΥΙΛΙΝ – ΚΑΝΤΟΝΑ- ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  (ΤΡΑΙΝΟ, BULLET TRAIN) 
Το πρωί θα µεταβούµε στον σιδηροδροµικό σταθµό απ’ όπου θα επιβιβαστούµε στο σύγχρονο γρήγορο 
τραίνο (Bullet train) µε προορισµό την Καντόνα  την πρωτεύουσα του Νότου, την πόλη των λουλουδιών, 
χτισµένη στο ∆έλτα του Μαργαριταρένιου ποταµού. Στη σύντοµη ξενάγησή µας θα επισκεφθούµε το 
βουδιστικό µοναστήρι των “6 δένδρων Μπάνιαν”, το επιβλητικό αρχοντικό-ακαδηµία  του “Οίκου των Τσεν” 
µε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που φιλοξενεί στις µέρες µας, τη νήσο Σαµιάν,πρών γαλλική συνοικία στον 
Μαργαριταρένιο ποταµό και την υπαίθρια πολύχρωµη αγορά Τσιν Πινγκ. Στην συνέχεια σε µια ωραία 
διαδροµή µε το τραίνο θα συνεχίσουµε για το Χονγκ Κόνγκ. Το Χονγκ Κονγκ είναι ένας τόπος, όπου το 
παρελθόν έχει διεισδύσει αρµονικά στο παρόν. Ξύλινες βάρκες-βαπορέτα λικνίζονται στα νερά του λιµανιού 
πλάι σε υπερωκεάνια, φθαρµένα σπίτια δίπλα σε υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, παραµεληµένα 
δροµάκια πίσω από πολυτελή ξενοδοχεία.  Ουσιαστικά, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό χαρακτηριστικό της 
πόλης. Η παράλληλη συνύπαρξη διαφορετικών φαινοµενικά στοιχείων και ο συνδυασµός του εξωτικού µε 
τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όπου και να γυρίσεις το βλέµµα υπάρχουν ουρανοξύστες. Ιστορικά τραµ 
διασχίζουν τους δρόµους, ενώ κάτω από το έδαφος λειτουργεί ένα από τα πιο προηγµένα µετρό του 
κόσµου. Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται µερικά από τα µεγαλύτερα εµπορικά κέντρα στον κόσµο, αλλά οι 
ζωντανές υπαίθριες αγορές δεν παύουν να σφύζουν από ζωή και υπάρχουν σε κάθε σηµείο της πόλης. 
Έτσι, το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώσει την παράδοση µιας κινεζικής 
πόλης δίχως να χάνει τις "δυτικού τύπου" ανέσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  
  
13η ΗΜΕΡΑ : ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ) 
Το Χονγκ Κονγκ, το "λιµάνι των αρωµάτων", η "Νέα 
Υόρκη της Ανατολής", συνεχίζει να είναι µια από τις 
πιο εντυπωσιακές µητροπόλεις του κόσµου. Ένα 
καλειδοσκόπιο όπου εναλλάσσονται η Ανατολή µε 
τη ∆ύση, ο πλούτος µε τη φτώχεια, ο ρεαλισµός µε 
τη δεισιδαιµονία. Αποτέλεσε Βρετανική αποικία από 
τα µέσα του 19ου αι. µέχρι το 1997 που επεστράφη 
στην Κίνα. Στο πλαίσιο "ένα κράτος, δύο 
συστήµατα" παραµένει ένας συναρπαστικός 
τουριστικός πόλος, σαν µια "Τσάιναταουν", η 
µεγαλύτερη του κόσµου. Κατά την περιήγησή µας 
στην πόλη θα περάσουµε το υποθαλάσσιο τούνελ 
για την πρωτεύουσα Βικτόρια. Θα σταθούµε στο λόφο Βικτόρια µε την πανοραµική θέα των ουρανοξυστών 
του νησιού και του λιµανιού του. Το Χονγκ Κονγκ είναι στα πόδια µας, η Καουλούν απέναντι µας. Στην 
συνέχεια  θα κάνουµε στάση στην ακτή Αµπερντίν και στην ακτή Ρέπαλς, µε τον πιο παράδοξο Βουδιστικό 
Ναό κτισµένο στην άµµο, µε αµέτρητα αγάλµατα του Βούδα και µορφές της κινέζικης µυθολογίας. Μην 
παραλείψετε να φωτογραφηθείτε κάτω από την κόκκινη γέφυρα της καλοτυχίας, να χαδέψετε τον θεό του 
πλούτου µε ένα χαρτονόµισµα στο χέρι, όπως κάνουν εδώ όλοι οι προληπτικοί Ασιάτες επισκέπτες. Το 
βράδυ σας προτείνουµε ένα ποτό στο µπαρ του ξενοδοχείου Peninsula. ∆ιανυκτέρευση. 
  
14η ΗΜΕΡΑ : ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Check out στις 12 το µεσηµέρι οπότε και αφήνουµε 
τα δωµάτια µας. Ελεύθερη ηµέρα στο µεθυστικό, 
πολύβουο, πολύχρωµο µέρος του κόσµου. 
Περπατήστε στην εµπορική λεωφόρο Νάθαν 
Ρόουντ, κάντε µια βόλτα στην προκυµαία µε τη 
συναρπαστική θέα των ουρανοξυστών, όπου 
δεσπόζει ο "Πύργος του ∆ιεθνούς Εµπορίου", 
παρατηρείστε στο περίφηµο πάρκο της Καουλούν  
τα ροζ φλαµίνγκος στην µικρή λίµνη τους, ή τον 
κήπο µε τις πεταλούδες. Επισκεφτείτε το Μουσείο 
Ιστορίας ή το Μουσείο ∆ιαστήµατος. Και 
απολαύστε ένα απογευµατινό τσάι earl grey στο 
ξενοδοχείο Peninsula ή στο Intercontinental µε την µοναδική θέα στο λιµάνι και στην Βικτόρια απέναντι, 
αποχαιρετώντας το Χονγκ Κονγκ. Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε στο αεροδρόµιο για την πτήση 
επιστροφής µας στην Λάρνακα , µέσω ενδιάµεσου σταθµού . 
  
15η ΗΜΕΡΑ : ΛΑΡΝΑΚΑ 
Άφιξη στην ΛΑΡΝΑΚΑ. Ένα συναρπαστικό ταξίδι έχει µόλις τελειώσει.... 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



 

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 
 

 

 
 



 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 
ενδιάµεσο σταθµό.  
� Ξενοδοχεία 5* εκτός από τη Σαγκάη που είναι 
το Holiday Inn 4*. Στο Χονγκ Κονγκ Hotel 
Intercontinental Grand Stanford 5*. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά (µικτά ευρωπαϊκά & 
κινέζικα γεύµατα) εκτός από το Χονγκ Κονγκ που 
είναι µε πρωινό (10 δείπνα συνολικά). Επειδή 
κάποιοι ταξιδιώτες έχουν πρόβληµα µε τα κινέζικα 
γεύµατα, το VERSUS TRAVEL επιλέγει κάποια 
γεύµατα κινέζικα και κάποια δυτικού τύπου. ΟΛΑ 
ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ δίνονται µέσα στα ξενοδοχεία (εκτός 
από την πάπια Πεκίνου). 
� Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν. 
� Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη, παράσταση χορών ∆υναστείας Τανγκ στο Ξιάν. 
� ∆είπνο µε πάπια Πεκίνου στο Πεκίνο. 
� Βόλτα µε πλοιάριο στο Χανγκτσόου, στα υδάτινα κανάλια του Σουτσόου και στον ποταµό Λι στο Γκουιλίν. 
� Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικός ξεναγός. 
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός τον οποίο θα τον συναντήσετε στην Κίνα. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά (όπου είναι δυνατό). 
� Βίζα Κίνας. 
 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι στην Κίνα που πληρώνονται τοπικά περίπου 90 €. 
� Ποτά. 
� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό.  
 

Βίζα Κίνας: Για την έκδοση της βίζας απαιτείται διαβατήριο µε 6µήνη ισχύ - το οποίο παραδίδεται στα 
γραφεία µας τουλάχιστον 10 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση µαζί µε µία έγχρωµη 
φωτογραφία. 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 11/08  
Πτήσεις µε Emirates από Λάρνακα χωρίς πέρασµα από Αθήνα 

                       2866 € (µονόκλινο: 3686 €) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  23.06, 15.07, 28.07, 12.09, 23.10, 06.11, 21.12  
Πτήσεις µε LH από Αθήνα και προσθέτουµε το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα  

υπάρχει όµως και σε αυτές τις αναχωρήσεις δυνατότητα για πτήσεις από Λάρνακα  
χωρίς πέρασµα από την Αθήνα µε Qatar/Emirates, ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας σύµβουλο. 

                       2810 € (µονόκλινο: 3630 €) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
Όποιος ταξιδιώτης έχει στο διαβατήριό του σφραγίδα εισόδου στην Ταϊβάν, δεν 
επιτρέπεται η έκδοση βίζας για την Κίνα και κατά συνέπεια η είσοδός του στη χώρα. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η 
ταυτότητα θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα 
πρέπει να έχει ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 
αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 

• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται 
από τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 

• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 
 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 
αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 

• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις  
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 
 

 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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 300 € κατ’ άτοµο εντός 
της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων.  

• 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 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", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των 
ταξιδιών µας στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), 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 για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 
ξενοδοχείο Porto Palace, η µεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 
Versus, η µεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 
τις εκδηλώσεις αλλά και σε µια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν 
µια παρέα. Για εµάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης µας. 
 

� 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. 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 τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

� 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, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
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, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο 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 τις Τετάρτες 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε 
σηµαντικούς καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 
τιµούν καθηγητές πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  
πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  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. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα µε θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  
αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 
Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, για µια διαφορετική 
όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  
Βeach  σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσµου. 
 
� 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 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 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!!! 

 


