
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  4*, 4*sup.  

Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, "την πόλη-θαύμα" της Μαλαισίας 

Διαμονή και δραστηριότητες στη ζούγκλα Ταμάν Νεγκάρα της Μαλαισίας 

 

Αναχωρήσεις: 12.08, 16.09, 21.10, 18.11                                                                  11 ημέρες 

 

Ένα ταξίδι που παντρεύει τις υπερσύγχρονες πόλεις της Σιγκαπούρης και  Κουάλα 
Λουµπούρ, µε την αυθεντική ζούγκλα µε µοναδικό τρόπο! 

 

 
Η Μαλαισία είναι µια σύγχρονη χώρα µε σπάνια χλωρίδα και πανίδα, µε ονειρεµένες παραλίες, µε αρχαίες φυλές και δοξασίες. 
Όλα τα χρώµατα, τα αρώµατα και οι γεύσεις της Ανατολής έχουν στριµωχθεί στον τόπο αυτό.  
Η Σιγκαπούρη είναι µια ολόκληρη χώρα µέσα στα σύνορα µιας πόλης - της "Πόλης του Λιονταριού" και προσφέρει όλα εκείνα 
τα συστατικά που καθιστούν ένα µέρος ιδανικό προορισµό διακοπών. Η χώρα, που σχεδόν ακουµπά στον Ισηµερινό, 
συνδυάζει την παράδοση µε τον µοντέρνο τρόπο ζωής. Ένα ξεχωριστό κράµα πολιτισµών συνθέτουν τη µοναδική ταυτότητα 
της Σιγκαπούρης 
Το Versus Travel, πρωτοπόρο στην Ελληνική αγορά, ταξιδεύει, ανακαλύπτει και σας προτείνει νέους, φρέσκους, ιδιαίτερους 
ταξιδιωτικούς προορισµούς 
 

 
 

 

Μαλαισία – Ζούγκλα Ταμάν Νεγκάρα  
- Σιγκαπούρη  



 
Πτήσεις µε την  Scoot  low cost,  εταιρεία θυγατρική της  Singapore Airlines.  
Στις τιµές του ταξιδιού περιλαµβάνονται τα γεµάτα στα αεροπλάνο και τα κόστη της 
αποσκευής και χειραποσκευής ένα κόστος άνω των 90 €.  
Το δροµολόγιο Σιγκαπούρη – Κουάλα Λουµπούρ - Σιγκαπούρη γίνεται µε την εταιρεία Tiger. 
Περιλαµβάνεται το εσωτερικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα.  
Επιβεβαίωση ωραρίου πτήσεων τη στιγµή τις κρατήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

TZ 1283 12/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 11:30 03:55 +1 

TR 732 13/08/2017 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ  09:55 10:55 

TR 731 19/08/2017 ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ -   ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 09:20 10:35 

TZ 1750 22/08/2017 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:45 08:45 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 

Το Versus Τravel πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με εξαιρετική επιτυχία!  

Πλούσιο πρόγραμμα με πολύ καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία:  

� Στην Κουάλα Λουμπούρ: ξενοδοχείο PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE & RESIDENCES 5* ή ROYAL 

CHULAN 5*. 

� Στην Ζούγκλα της Ταμάν Νεγκάρα: 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*   

� Στην Σιγκαπούρη: ξενοδοχείο Park Clarke Quay 4* sup. 

 

 

Μην ξεχνάτε να ζητάτε τα ξενοδοχεία που σας προσφέρουν 

� Επίσκεψη στο διάσημο κέντρο μελέτης και φροντίδας των απειλούμενων με εξαφάνιση Ουρακοτάγκων του 

Βόρνεο 

� Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, "την πόλη-θαύμα" της Μαλαισίας. 

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

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Επισκεφθείτε το πολύβουο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ 

� Ανεβείτε τα 272 σκαλοπάτια στις πασίγνωστες ανά τον κόσμο Σπηλιές Μπατού 

� Ανακαλύψτε την πόλη-πρότυπο Πουτρατζάγια 

� Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της εντυπωσιακής Μάλακκας 

� Διανυκτερεύστε στη ζούγκλα του πάρκου Ταμάν Νεγκάρα  

� Γνωρίστε την πολυτελέστατη και μοντέρνα Σιγκαπούρη  

 

 

 

Αποκλειστική πρόταση του Versus Travel, που έχει στο ενεργητικό του δεκάδες 

πραγματοποιήσεων και εκατοντάδες ευχαριστημένων ταξιδιωτών. Εναλλακτικό ταξίδι στην 

αυθεντική Ασία, που διατηρεί γνήσιες εικόνες και μέρη που ξεφεύγουν από τα κοινότυπα, 

όπως η ζούγκλα του εθνικού πάρκου Ταμάν Νεγκάρα. Όλο αυτό το εξωτικό σκηνικό ντύνεται 

με τον κοσμοπολίτικο αέρα της Κουάλα Λουμπούρ.  

Η προσθήκη της πόλης-πρότυπο Πουτρατζάγια, που θα βρείτε μόνο στο Versus, η διαμονή 

σε πολύ καλά ξενοδοχεία, η γνωριμία με την υπερσύγχρονη Σιγκαπούρη, την "Πόλη του 

Λιονταριού", με το ιδιαίτερο κράμα των πολιτισμών συνθέτουν τη μοναδική πολυπρόσωπη 

ταυτότητα του ταξιδιού αυτού. 

 



 
 
Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

 Ξεκινάμε εξερευνώντας την πρωτεύουσα της Μαλαισίας,  Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Θα 

επισκεφθούμε την εντυπωσιακή πόλη-θαύμα Πουτρατζάγια και την Μάλακκα, μία από τις 

πρώτες Πορτογαλικές αποικίες. Στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε τη ζούγκλα του πάρκου Ταμάν 

Νεγκάρα και θα καταλήξουμε στη Σιγκαπούρη, μια ολόκληρη χώρα μέσα στα σύνορα μιας πόλης - 

της "Πόλης του Λιονταριού". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για Κουάλα Λουµπούρ.   
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ  
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας την Κουάλα Λουµπούρ. Η Μαλαισία αποτελείται από δύο ξεχωριστές 
περιοχές: το Νότιο τµήµα της Μαλαϊκής Χερσονήσου που αποτελεί επίσης και το άκρο της Ινδοκίνας και το 

Βόρειο τµήµα του νησιού Βόρνεο, µε εξαίρεση το σουλτανάτο του Μπρουνέι.  Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΠΗΛΙΕΣ ΜΠΑΤΟΥ) 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουµπούρ. Ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα περάσουµε από το πολύβουο κέντρο της, τµήµα του οποίου αποτελεί η πολύχρωµη Κινέζικη και η 
Ινδική Συνοικία. Θα δούµε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το Βασιλικό Παλάτι, θα επισκεφτούµε το Εθνικό Μνηµείο το 
οποίο βρίσκεται στο µεγαλύτερο χώρο πρασίνου της πρωτεύουσας που ονοµάζεται «Κήποι της λίµνης», το 

Εθνικό Τζαµί (εξωτερική επίσκεψη) και το Σιδηροδροµικό Σταθµό, που είναι ένας από 
τους πιο γραφικούς του κόσµου σε ινδο-ισλαµικό στιλ, µε πύργους, θόλους και 
αψίδες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τις Σπηλιές στο Μπατού, πασίγνωστες 
ανά τον κόσµο µε τα 272 σκαλοπάτια τους, τις οποίες επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω 
από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι. Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΠΟΥΤΡΑΤΖΑΓΙΑ - ΜΑΛΑΚΚΑ - ΚΟΥΑΛΑ 
ΛΟΥΜΠΟΥΡ    
Πρωινή αναχώρηση για τον νότο της Μαλαισίας, µε προορισµό την όµορφη πόλη 
Μάλακκα µε την αποικιακή της αρχιτεκτονική. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας και 
περίπου µια ώρα έξω από την Κουάλα Λουµπούρ, θα σταµατήσουµε στην 
Πουτρατζάγια. Πρόκειται για µια πόλη-πρότυπο, κτισµένη µε απόλυτο σεβασµό προς 
το περιβάλλον. Από τη µια η λίµνη και το πράσινο και από την άλλη τα υπέροχα κτίρια 

Ευρωπαϊκής, Μαροκινής και Κεντρο-ασιατικής επιρροής, ξεπροβάλλουν µπροστά στα µάτια µας σαν 
κοσµήµατα. Μετά την επίσκεψή µας θα συνεχίσουµε για τη Μάλακκα. Σύµφωνα µε τον θρύλο, ένας πρίγκιπας 
από τη Σουµάτρα είχε επισκεφθεί την περιοχή για κυνήγι και καθώς ξεκουραζόταν στη σκιά ενός δέντρου, ένα 
από τα σκυλιά που τον συνόδευαν επιτέθηκε σε ένα ελάφι, το οποίο όµως απέκρουσε τον σκύλο και τον πέταξε 
µε µία µόλις κίνηση στο ποτάµι. Προς τιµήν του θάρρους του ελαφιού αποφάσισε να ιδρύσει µία πόλη. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι η πόλη έλαβε το όνοµά της από το δέντρο "Μέλακα", κάτω από το οποίο ξεκουραζόταν ο 

πρίγκιπας. Η Μάλακκα αποτέλεσε µεγάλο εµπορικό και οικονοµικό κέντρο και µία από τις πρώτες πορτογαλικές 
αποικίες. Η ενσωµάτωση των τοπικών παραδόσεων και των αποικιακών εθίµων που αντικατοπτρίζονται στην 
αρχιτεκτονική, στις γεύσεις ακόµα και στον καθηµερινό τρόπο ζωής, θα σας εντυπωσιάσει. Θα περπατήσουµε 
στο ιστορικό της κέντρο µε τα καλοσυντηρηµένα µνηµεία του αποικιακού παρελθόντος της, τα οποία της 
χάρισαν το τίτλο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Επιστροφή στην Κουάλα 
Λουµπούρ. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 
 
 
 
 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΤΑΜΑΝ ΝΕΓΚΑΡΑ 
Αφήνουµε τα τοπία της πόλης και την καθηµερινότητά της, για να ζήσουµε για δύο ηµέρες έναν εναλλακτικό 
τρόπο ζωής. Αυτό είναι το κίνητρό µας, σήµερα, για να αναχωρήσουµε για το Tαµάν Νεγκάρα. Μετά από 
τέσσερεις περίπου ώρες οδικής διαδροµής, θα φθάσουµε στον Kuala Tembeling, από όπου µε µηχανοκίνητο 
long boat, θα διασχίσουµε τον ποταµό, απολαµβάνοντας ένα επιβλητικό σκηνικό για άλλες τρεις περίπου ώρες. 
Τοπικά µικρά χωριά, πλούσια τροπικά δάση, πίθηκ   οι, πουλιά, σαύρες, βουβάλια, µπορεί να καµαρώσει κανείς 
και να φωτογραφήσει στη διάρκεια αυτής της εντυπωσιακής διαδροµής. Άφιξη στην Kuale Tahan - στο κέντρο 

του πάρκου - και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα περπατήσουµε στο περίπου 130 εκατοµµυρίων 
χρόνων πυκνό τροπικό δάσος, για να ακούσουµε τη "χορωδία" των εντόµων και να ανακαλύψουµε την πανίδα 
και τη χλωρίδα του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΜΑΝ ΝΕΓΚΑΡΑ 

Άλλη µία µέρα στη φύση. Το πρωί θα ξεκινήσουµε για µια ακόµη βόλτα µε τα πόδια 

µέσα στη ζούγκλα, µέχρι τον λόφο Teresik. Σε αυτή την πεζοπορία, µέσα στα µικρά και 
στενά µονοπάτια, θα ανακαλύψουµε όλες τις κρυφές αλήθειες αυτού του 
συναρπαστικού οικοσυστήµατος - τις γέφυρες, τα ποτάµια, τα σπήλαια, τα δένδρα, 
τα λουλούδια. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, θα επισκεφθούµε το Canopy Walκway, 
το οποίο έχει κτισθεί 40 µέτρα πάνω από το έδαφος και έτσι θα µπορέσετε να έλθετε 
πιο κοντά στις κορυφές των δένδρων και να έχετε µία διαφορετική οπτική γωνία του 

τροπικού δάσους. Το απόγευµα θα επισκεφθούµε τους καταρράκτες Lata Berkoh. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΜΑΝ ΝΕΓΚΑΡΑ – ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 
Αφήνουµε πίσω µας τις µοναδικές εικόνες της ζούγκλας και επιστροφή οδικώς στο 
ξενοδοχείο µας στην Κουάλα Λουµπούρ. ∆ιανυκτέρευση. 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Σιγκαπούρη, µία από τις πιο ανεπτυγµένες και οργανωµένες 
πόλεις στον κόσµο. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Απόγευµα ελεύθερο για µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση)   
Κατά τη σηµερινή περιήγησή µας στην πόλη θα 

περάσουµε από το διοικητικό της κέντρο, όπου 
θα δούµε µεταξύ άλλων το ∆ηµαρχείο, το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο και το Κοινοβούλιο. Στη 
συνέχεια  θα θαυµάσουµε τον υπέροχο κόλπο 
της πόλης από το Merlion Park, καθώς και τον 

βοτανικό κήπο µε τις ορχιδέες, που θα σας 
αφήσουν άφωνους µε την οµορφιά και την 
ποικιλία τους. Αφού επισκεφθούµε τον ναό Thian 
Hock Keng, έναν από τους παλιότερους της 
Σιγκαπούρης, θα µπούµε στη συνοικία των 
Κινέζων και έπειτα στη συνοικία των Ινδών µε τη 

µεθυστική µυρωδιά των µπαχαρικών. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ηµέρα ελεύθερη στην Σιγκαπούρη, για να τη διαθέσετε όπως επιθυµείτε. Ο αρχηγός της εκδροµής θα είναι κοντά 
σας για να σχεδιάσετε µαζί βόλτες στην πόλη. To check out στο ξενοδοχείο είναι στις 12;00 οπότε και αφήνετε 

τα δωµάτια σας. Υπάρχει η δυνατότητα όσοι επιθυµούν να κρατήσουν το δωµάτιο τους µέχρι τις 18:00 ή και 
µέχρι τη µεταφορά τους στο αεροδρόµιο, µε επιπλέον χρέωση. Ζητείστε το από το τµήµα πωλήσεων. Τα 
µεσάνυκτα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Το check out είναι 
στις 12;00 το µεσηµέρι, οπότε και αφήνετε το δωµάτιο σας.  Η µεταφορά στο αεροδρόµιο θα γίνει περίπου στις 
22:30. Αν θέλετε να κρατήσετε το δωµάτιο σας µέχρι εκείνη την ώρα ή µέχρι τις 18:00 ζητείστε το µας ( κράτηση 
κατόπιν διαθεσιµότητας)  

 
11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 

ενδιάµεσο σταθµό. 
� Στην ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ το ξενοδοχείο 

PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE & 
RESIDENCES 5* ή ROYAL CHULAN 5*,  Στην 
Ταµάν Νεγκάρα  ξενοδοχείο 4* ,  στη 

Σιγκαπούρη το ξενοδοχείο Park Hotel Clarke 
Quay 4* sup.  

� Πρωινό καθηµερινά. 
� Γεύµατα µέσα στο αεροπλάνο κατά τη 

διάρκεια των πτήσεων. 
� Χρέωση µιας αποσκευής 23 κιλών και µια χειραποσκευής. 

� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικός ξεναγός. 
� Έλληνας αρχηγός.  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας χωρίς 

επιβάρυνση. 
� Γεύµατα στο αεροπλάνο και µία αποσκευή, ένα κόστος που ξεπερνά τα 90 € και περιλαµβάνεται. 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Ποτά. 
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12.08   1749 € (µονόκλινο 2196 €) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16.09, 21.10, 18.11 1849 € (µονόκλινο 2296 €) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

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!!! 

 
 
 

 
 
 
 


