
 

                    Αναχωρήση : 10.08                                                                                   21 Ημέρες 

ΒΟΡΕΙΑ και ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ (ΜΟΓΓΟΛΙΑ)  

με την Κινεζική Σιβηρία και το Χαρμπίν 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας: 
 

Θα ανεβούμε σε άλογα και καμήλες 

 

Θα γνωρίσουμε τους Μογγόλους νομάδες  

 

Θα επισκεφθούμε και θα διαμείνουμε στην "Σιβηρία της Κίνας",  

στο μοναδικό Χαρμπίν 

 
Θα απολαύσουμε μια υπέροχη διαδρομή με τραίνο-express από το Σενιάνγκ,  
την πρωτεύουσα της θρυλικής Μαντζουρίας, στο Χαρμπίν  
 
 

Θα γνωρίσουμε το "Ερμητικό Βασίλειο", την Βόρεια Κορέα, την πιο αυταρχική,  
κλειστή και μυστικοπαθή χώρα του κόσμου 
 
Θα επισκεφθούμε το σύγχρονο κράτος της Νότιας Κορέας  
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Αναχώρηση από Αθήνα 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνί

α Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρη

σης 

Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 106 10/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ 16:00 21:35 

ΕΚ 322 11/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΣΕΟΥΛ 03:40 16:55 

ΕΚ 307 29/08/2017 ΠΕΚΙΝΟ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 23:55 04:15+1 

ΕΚ 105 30/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ 10:05 14:05 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
  

ΤΤααξξίίδδιι  εεξξεερρεεύύννηησσηηςς!!  ΤΤααξξίίδδιι  ααπποοκκάάλλυυψψηηςς!!  

Μπορεί οι χώρες που επισκεπτόμαστε να μην συγκαταλέγονται στους πιο εμπορικούς προορισμούς 
παγκοσμίως, αποτελούν, όμως, τους πιο δημοφιλείς για τους ταξιδιώτες που έχουν κορεστεί από τα 
συνηθισμένα και θέλουν να δουν έναν "άλλο κόσμο". Πρόκειται για τα πιο ιδιόμορφα, εξώκοσμα και ξεχωριστά 
σημεία στον πλανήτη. Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί από το Exploring the World το καθιστά 
το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς στις χώρες αυτές, με ορθολογική κατανομή των διανυκτερεύσεων, για 
να μην χάνουμε χρόνο σε άσχετες πόλεις. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα!  
 

HHiigghhlliigghhttss,,  ΔΔυυννααττάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς::    
 

Από τις στέπες της συναρπαστικής Μογγολίας στην Χερσόνησο της Κορέας και στις βορειοανατολικές επαρχίες 
της Κίνας, ένα ταξίδι περιεκτικό, έξυπνα οργανωμένο, που χωρίς να σπαταλά χρόνο και να γίνεται ανιαρό, δίνει 
την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της κάθε περιοχής 
 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας: 
� Θα ανεβούμε σε καμήλες 
� Θα ιππεύσουμε άλογα  
� Θα έρθουμε σε επαφή με τους κυρίαρχους της άγονης τούτης γης, τους Μογγόλους νομάδες  
� Θα πιούμε γάλα φοράδας, το ποτό των Μογγόλων νομάδων 
� Θα απολαύσουμε μια υπέροχη διαδρομή με τραίνο-express από το Σενιάνγκ, την πρωτεύουσα της 
θρυλικής Μαντζουρίας και κοιτίδα της δυναστείας των Μινγκ, στο Χαρμπίν  
� Θα επισκεφθούμε και θα διαμείνουμε στην "Σιβηρία της Κίνας", στο μοναδικό Χαρμπίν 
� Θα επισκεφθούμε το σύγχρονο κράτος της Νότιας Κορέας  
� Θα γνωρίσουμε το "Ερμητικό Βασίλειο", την Βόρεια Κορέα, την πιο αυταρχική, κλειστή και μυστικοπαθή 
χώρα του κόσμου  
� Θα επισκεφθούμε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Βόρεια και την Νότια Κορέα 
 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

  

Μερικές από τις 
πτήσεις που το 
Versus Travel 

εξασφάλισε για 
εσάς.  

Οι πτήσεις αυτές 
ισχύουν µε 

πιθανή 
τροποποίηση 

από την 
αεροπορική 

εταιρεία. 
Τελικές πτήσεις 

µε το τελικό 
ενηµερωτικό της 
εκδροµής σας  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Μογγολία: µια χώρα 

ουσιαστικά χωρίς πόλεις. Λίγοι οι 
κάτοικοί της, σκληραγωγηµένοι από τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες.  
Οι Μογγόλοι νοµάδες παραµένουν πιστοί 
στις βαθιά ριζωµένες παραδόσεις τους. 
Μια ορεινή περίκλειστη χώρα, ένα 
απέραντο οροπέδιο, που αποτέλεσε την 
κοιτίδα της Μογγολικής φυλής και το 
σηµείο εκκίνησης της Μογγολικής 
αυτοκρατορίας µε στρατηλάτες τον Τζένγκις Χαν και τον Ταµερλάνο.  
 

Μαντζουρία: Το βορειοανατολικό τµήµα της Κίνας, η ιστορία της οποίας υπήρξε άµεσα 
συνδεδεµένη µε τη γεωγραφική της θέση.  
Η Μαντζουριανή δυναστεία των Τσινγκ (1644 - 1912) ήταν η τελευταία κινεζική δυναστεία.  
 

Η Χερσόνησος της Κορέας διαιρέθηκε το 1948 σε δύο κρατικές οντότητες, τη Βόρεια 
και τη Νότια Κορέα, εξέλιξη που είχε άµεση σχέση µε τον ψυχρό πόλεµο και την 
αντιπαράθεση ανάµεσα στις µεγάλες κοµµουνιστικές δυνάµεις της εποχής - την τότε ΕΣΣ∆ 
και την Κίνα από τη µία πλευρά και τις ΗΠΑ από την άλλη. Ο αιµατηρός  Κορεάτικος 

πόλεµος που ακολούθησε (1950-53) οριστικοποίησε το χάσµα 
µεταξύ Βορρά και Νότου και παρά την πτώση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού και τη διάλυση της ΕΣΣ∆ το 1991, η διαίρεση 
εξακολουθεί να υφίσταται. Οι Κορεάτες διαθέτουν σπουδαία 
και µακρά ιστορία και πολιτισµικά στοιχεία, που 
χαρακτηρίζονται από µία ιδιαίτερη και διακριτή ταυτότητα, η 
οποία τους διαφοροποιεί πλήρως από τους δύο γεωπολιτικούς  
γείτονες – κολοσσούς, την Κίνα και την Ιαπωνία. Παρά τις 
πολιτικές πρωτοβουλίες επανένωσης που έχουν αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια, η πτώση του αόρατου τείχους που χωρίζει 
τον κορεατικό λαό παραµένει για την ώρα πανίσχυρο.  

 

 
 
 



Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα η Μογγολία παραµένει µια 
από τις λίγες χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν τις 
αρχαίες παραδόσεις και την κουλτούρα της, που έχει 

διαµορφωθεί από τους παραδοσιακούς τρόπους διαβίωσης των νοµάδων Μογγόλων.  
Η Μογγολία βρίσκεται στην καρδιά της Ασιατικής ηπείρου. Το ανάπτυγµα της χώρας από 
δύση σε ανατολή φτάνει στα 2.400 km και από βορρά σε νότο τα 1.200 km και 
συµπιέζεται ανάµεσα στη Σιβηρία και στην Κίνα. Είναι µια χώρα 2,7 εκατ. κατοίκων, όπου 
τα 2/3 σχεδόν είναι νοµάδες ή ηµινοµάδες. 
Αυτό το µέρος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: µοιάζει να µην κινείται µέσα στο 
χρόνο.  
Στη στέπα, στην έρηµο, ο χρόνος δεν κινείται επειδή η φύση δεν αλλάζει, επειδή οι 
νοµάδες δεν αφήνουν ίχνη πάνω στη φύση, δεν ενδιαφέρονται να την διαµορφώσουν.  
Ο Τζενγκίς Χαν, ο "Βασιλιάς όλου του κόσµου", η "Μάστιγα του Θεού" δεν άφησε 
πίσω παρά µόνο τη φήµη του... 
∆υσκολεύεται να φανταστεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί κατέκτησαν κάποτε την Ασία, 
κυβέρνησαν την Κίνα, υποδούλωσαν βασίλεια και αυτοκρατορίες.  
Στη Μογγολία η ανεξαρτησία ήλθε το 1924 µαζί µε τον Κόκκινο Στρατό και τον υπαρκτό 
σοσιαλισµό. Εβδοµήντα χρόνια σχεδόν η Μογγολία έζησε σε καθεστώς κοµµουνιστικό και 
σε ρόλο δορυφόρου της Σοβιετικής Ένωσης. Επί εβδοµήντα χρόνια η βουδιστική θρησκεία 
ήταν σχεδόν υπό διωγµόν. Τα µοναστήρια έκλειναν, γκρεµίζονταν ή απλώς κατέρρεαν, οι 
µοναχοί σπάνιζαν.  
Και ξαφνικά, εβδοµήντα χρόνια αργότερα, ο βουδισµός ξεπήδησε από το 
συλλογικό υποσυνείδητο αυτού του µικρού, νοµαδικού λαού, λες και δεν είχε 
µεσολαβήσει τίποτα. Τα µοναστήρια ξαναχτίζονται µε ραγδαίο αριθµό - είναι σχεδόν το 
µόνο πράγµα που χτίζεται σε αυτήν τη χρεοκοπηµένη χώρα - οι µοναχοί πληθαίνουν.  



Τάε Κβον Ντο 
 

Το Τάε Κβον Ντο (ή Ταεκβοντό) είναι η πιο δηµοφιλής Κορεάτικη πολεµική τέχνη και 
το εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι από τις πιο διαδοµένες πολεµικές τέχνες παγκοσµίως 

και από το 2000 έγινε επίσηµο 
Ολυµπιακό αγώνισµα. 
Χαµένη µέσα στις καταγραφές 
της ιστορίας της χερσονήσου 
της Κορέας είναι η καταγωγή 
του Τάε Κβον Ντο.  
Τοιχογραφίες άνω των 2000 
χρόνων σε τάφους της Κορέας 
δείχνουν ανθρώπους να 
µονοµαχούν χωρίς όπλα, 
χρησιµοποιώντας τα χέρια και 
τα πόδια τους και άλλους να 
παρακολουθούν αυτή την 
άοπλη µονοµαχία. 
Αν και οι ρίζες του αθλήµατος 
χάνονται στα βάθη του χρόνου, 
οι κανονισµοί του θεσπίστηκαν 

στα µέσα του 20ου αιώνα. Συγκεκριµένα, µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο, που 
σηµατοδότησε την απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνία, οι Κορεάτες θέλησαν να 
στραφούν και πάλι στην παράδοση τους και να αποτινάξουν τις επιρροές της κουλτούρας 
τους από άλλες χώρες.  
Μετά και τον πόλεµο της Κορέας (1950-1953) έγινε η πραγµατική έκρηξη του αθλήµατος, 
που µε σιγά και σταθερά βήµατα θα κατακτούσε τον υπόλοιπο κόσµο.  
Αξιωµατικοί του στρατού, οι οποίοι επανέφεραν το άθληµα, διαµόρφωσαν το νέο του 
πρόσωπο, ενώ το 1956 καθιερώθηκε η σηµερινή του ονοµασία "Τάε Κβον Ντο", η οποία 
αποτελεί συνένωση των λέξεων Τάε (κλωτσιά), Κβον (γροθιά) και Ντο (τέχνη) και στα 
ελληνικά σηµαίνει "Η τέχνη των χεριών και των ποδιών" ή "Η τέχνη της κλωτσιάς 
και της γροθιάς".  
Βασικές αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες 
βοηθούν το άτοµο να αποδώσει σωµατικά. 
Αν και το Τάε Κβον Ντο διδάσκει και τη χρήση των χεριών στη µάχη, τόσο ως µέσου 
άµυνας όσο και ως µέσου επίθεσης, εν τούτοις είναι µια πολεµική τέχνη που βασίζεται 
στις κλωτσιές και γι' αυτό είναι από τις ιδανικές πολεµικές τέχνες για όσους 
έχουν ευλυγισία και όχι δύναµη. 
Οι αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι οι εξής: 
� Ευγένεια (Ye Ui)  
� Ακεραιότητα (Yom Chi)  
� Επιµονή (In Nae)  
� Αυτοέλεγχος (Guk Gi)  
� Ακατάβλητο Πνεύµα (Baekjul Boolgool)  
Η επιτυχία ή αποτυχία της εκπαίδευσης εξαρτάται κυρίως από το πώς κανείς τηρεί και 
εφαρµόζει τις αρχές του οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ως καθοδηγητές για όλους 
τους σοβαρούς µαθητές της τέχνης αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΒόόρρεειιαα  ΚΚοορρέέαα,,  ""ηη  εεξξωωγγήήιιννηη  χχώώρραα""   
 
Η πρώτη επαφή µε αυτή τη χώρα σίγουρα θα σας 

εντυπωσιάσει, καθώς µε το που θα προσγειωθείτε θα 

αντιµετωπίσετε µια διαφορετική εικόνα, µια διαφορετική καθηµερινότητα. Όλοι µα όλοι οι 

πολίτες της χώρας φορούν στο µέρος της καρδιάς µία µικρή καρφίτσα µε την φωτογραφία 

του Κιµ Ιλ Σουνγκ, του µεγάλου ηγέτη. Αµέτρητα αγάλµατά του κοσµούν πολλές γωνιές 

της πόλης. Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην οποία έχει δοµηθεί ολόκληρη η 

πολιτική και ο τρόπος ζωής της Βορείου Κορέας είναι το Τζου-τσε (juche). Η ιδεολογία 

αυτή αναπτύχθηκε από τον Κιµ Ιλ Σουνγκ. Σύµφωνα µε αυτή, ο άνθρωπος είναι ο 

κυρίαρχος του εαυτού του και των πάντων. Η επανάσταση σε κάθε χώρα βασιζόµενη στις 

δικές τις δυνάµεις είναι εξίσου απαραίτητη. Η εκπαίδευση των µαζών από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής τους είναι προϋπόθεση για την εφαρµογή της παραπάνω ιδεολογίας. Σε αυτή την 

αυτάρκεια και την αυτοδυναµία στηρίζεται η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσµος εδώ 

ζει αποµονωµένος από τον υπόλοιπο κόσµο. Θα σας φανεί εντυπωσιακό, αλλά δεν υπάρχει 

καµιά επαφή, εικόνα ή ήχος από οποιαδήποτε άλλη πλευρά του κόσµου εκτός των 

τοπικών. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως και ο τύπος φυσικά – µέσα της απόλυτης 

προπαγάνδας- κρατούν απασχοληµένο και κοιµισµένο τον λαό µε προγράµµατα που 

ελέγχονται απόλυτα. 

Ακόµη και ως τουρίστας το να κυκλοφορείς ελεύθερα σε αυτήν την πόλη είναι ανέφικτο. Οι 

τουρίστες είτε σε πολυµελείς είτε σε µικρές οµάδες συνοδεύονται πάντα από Κορεάτες 

επαγγελµατίες συνοδούς, οι οποίοι δεν πρέπει να σε αφήσουν από τα µάτια τους καθώς 

εδώ όλα απαγορεύονται. Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες. ∆εν 

µπορούν να κυκλοφορούν πουθενά µόνοι, δεν µπορούν να έχουν καµία επαφή µε απλούς 

ανθρώπους, δεν µπορούν να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν ότι αξιοθέατο επιθυµούν. 

Αφήστε που βιντεοκάµερες και κινητά παρακρατούνται στο αεροδρόµιο.  

Από την άλλη, η εκπαίδευση παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή των παιδιών. 

Πιο συγκεκριµένα, µαθαίνουν µουσικά όργανα, χορό, τραγούδι, ζωγραφική και κάνουν 

αθλητισµό - όλα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ όσο αφορά στην παροχή γνώσεων, εδώ όλα 

είναι κατευθυνόµενα και ελεγχόµενα.  

Η καλοσύνη στα µάτια όλων – µικρών και µεγάλων - όµως δεν ήταν κατευθυνόµενη από 

κανέναν. Έννοιες όπως πονηριά, φθόνος, ζήλια, ανταγωνισµός, κακία, ιδιοτέλεια και 

αλαζονεία, δεν έχουν νόηµα σε αυτή την χώρα. 

 
 
 

 
 
 
 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΕΟΥΛ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την εδώ και 600 χρόνια 
πρωτεύουσα της Κορέας, την Σεούλ 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ 
Η Σεούλ αποτελεί τον πολιτικό, οικονοµικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κόµβο ολόκληρης της χώρας. Είναι 

µία πολύβουη και µοντέρνα ασιατική πόλη µε υψηλό επίπεδο σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής. Οι 
πολυσύχναστοι δρόµοι της είναι γεµάτοι µε καταστήµατα, αγορές όλων των ειδών, ασυνήθιστα café και 
µπαρ που σφύζουν από ζωή, πολυτελείς κινηµατογράφους και καταπληκτικά πολυώροφα εµπορικά 
κέντρα, φορτωµένα µε τα τελευταία επιτεύγµατα στους χώρους των ηλεκτρικών συσκευών και της µόδας. 
Από κάθε άποψη, σε ότι αφορά τη ζωή και τον πολιτισµό, την αρχιτεκτονική, τη θρησκεία, την πολιτική, τη 
γλώσσα, την τέχνη, τη µουσική, τον χορό, το φαγητό και τη µόδα, αποτελεί ένα εντυπωσιακό ασιατικό 

καλειδοσκόπιο. Άφιξη µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.  
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ  
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων το παλάτι Γκιόνγκ 
Μποκ, ένα µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς, το εθνικό 

Λαογραφικό µουσείο, την υπαίθρια αγορά, την 
Ανατολική Πύλη, καθώς και τον λόφο Νάµσαν, στον 
οποίο θα ανεβούµε µε τελεφερίκ και θα απολαύουµε την 
καλύτερη θέα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση 

 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ  
Το πρωί επίσκεψη και βόλτα στο Μπουκτσόν  στα 
προάστεια της Σεούλ µία συνοικία – χωριό, µε 
παραδοσιακά σπιτάκια , µικρά µαγαζάκια και γραφικά 

σοκάκια που µας µεταφέρει αιώνες πίσω παίρνοντας µια ιδέα για το πώς ήταν η Σεούλ πριν πάρα πολλά 
χρόνια σε σχέση µε τη σύγχρονη µεγαλούπολη που είναι σήµερα. Επιστροφή στο κέντρο και µας περιµένει 
µια έκπληξη αφού σε ειδικό χώρο θα δοκιµάσουµε παραδοσιακές Κορεάτικες στολές ‘Χανµποκ’ και 
αργότερα µε τη βοήθεια µάγειρα θα δοκιµάσουµε να φτιάξουµε το ‘Κιµτσι’ παραδοσιακό Κορεάτικο πιάτο µε 
βάση το λάχανο.  Συνεχίζουµε µε βόλτα στην Ινσαντονγκ έναν εµπορικό  δρόµο µε πολλά σοκάκια γεµάτο 
παλαιοπωλεία, γκαλερί και µικρές τσαγερί. Επόµενη βόλτα στην περιοχή Μαϊεν ντονγκ το εµπορικό κέντρο 

της Σεούλ µε δεκάδες µαγαζιά, ένας παράδεισος για όσους αγαπούν τα ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ - ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
Ουλάν Μπατόρ, την πρωτεύουσα της 

Μογγολίας, την περιοχή όπου κάποτε 
κάλπαζαν οι ορδές του Τζένγκις Χαν. Άφιξη 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ 

Το πρωί ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα επισκεφθούµε την κεντρική 
πλατεία µε το µνηµείο του Τζένγκις Χαν, το 
µουσείο Φυσικής Ιστορίας µε τους σκελετούς 
∆εινοσαύρων και το µοναστήρι Γκαντάν. 

"Γκαντάν" σηµαίνει "το µεγάλο µέρος της 
απόλυτης χαράς". Είναι το µεγαλύτερο και πιο 
σηµαντικό µοναστήρι στη Μογγολία, αλλά και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο της πρωτεύουσας. Ξεκίνησε να 
κτίζεται το 1838 και ολοκληρώθηκε µετά από 70 χρόνια. Είναι πιθανότατα το µοναδικό, από τα δεκάδες 
µοναστήρια της Μογγολίας, που δεν κατέστρεψαν οι Σοβιετικοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 
 
 



7η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ - ΚΑΡΑΚΟΡΟΥΜ 
Ξεκινάµε σήµερα  το οδοιπορικό µας στην 
καρδιά της Μογγολίας και συγκεκριµένα στην 
έρηµο Γκόµπι, που στη µογγολική διάλεκτο 
σηµαίνει "µεγάλη έρηµος". Πρόκειται για την 
4η µεγαλύτερη έρηµο στον κόσµο, µε έκταση 
ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες 

τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αποτελεί την πιο 
εκτεταµένη άγονη περιοχή στην Ασιατική 
ήπειρο. Σε αντίθεση µε την εικόνα που 
συνδέεται συχνά µε µια έρηµο, µεγάλο µέρος 
της ερήµου Γκόµπι δεν είναι αµµώδες, αλλά 
καλύπτεται από γυµνά βράχια! Η περήφανη 

απάντηση των ντόπιων στο πως 
δηµιουργήθηκε η έρηµος, είναι ότι 
δηµιουργήθηκε από την επέλαση του 
στρατού του ΤΖΕΝΓΚΙΣ ΧΑΝ. Η σηµερινή µας 
ηµέρα είναι αφιερωµένη στο Καρακορούµ, 
την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολικής 

αυτοκρατορίας. Με ιδρυτή τον Τζένγκις Χαν, 
τον 13ο αιώνα εκτεινόταν από την χερσόνησο της Κορέας έως τον ∆ούναβη και ήταν µία από τις 
µεγαλύτερες στην ιστορία. Ο Τζένγκις Χαν εγκαθίδρυσε σε αυτό το µέρος, που βρέχεται από τον ποταµό 
Ορχόν, τη βάση της αυτοκρατορίας του, το 1220. Το Καρακορούµ, όµως, επέζησε µόνο µερικές δεκαετίες. Το 
1267 ο εγγονός του, ο Κουµπλάι Χαν, ο πιο εξέχων από τους διαδόχους του και ιδρυτής της κινεζικής 
δυναστείας Γιουάν (1271-1368), µετέφερε την πρωτεύουσα στο Χανµπαλίχ (το σηµερινό Πεκίνο). Το 1585 

χτίστηκε το βουδιστικό µοναστήρι του Ερντενεζούου. Αυτό το µοναστήρι θα επισκεφθούµε σήµερα. Το 
µοναστήρι απετέλεσε το πρώτο βουδιστικό µοναστήρι της Μογγολίας και στην ακµή του, στο τέλος του 
18ου αιώνα, είχε 62 ναούς. Οι περισσότεροι από τους ναούς του ισοπεδώθηκαν την εποχή του 
κοµµουνισµού. Αδίστακτος σαν τους ίδιους τους Μογγόλους, ο χρόνος έχει σχεδόν αφανίσει την πάλαι 
ποτέ λαµπρή πρωτεύουσά τους.  

Σήµερα ζουν εκεί περίπου 100 µοναχοί. Ο τετράγωνος περίβολος, που κάθε πλευρά του έχει µήκος 400 
µέτρα, συνδυάζει τη σοβαρότητα µε την κοµψότητα. Το περιτείχισµα κοσµούν 108 (ιερός αριθµός στον 
βουδισµό) λευκές στούπες. Υπό το σεληνόφως οι σκιές τους µοιάζουν µε το περίγραµµα από τις 
περικεφαλαίες των Μογγόλων πολεµιστών. Το 1235 ο Ογκέντεϊ, γιος του Τζένγκις Χαν, οχύρωσε το 
Καρακορούµ µε τείχη και έχτισε ένα παλάτι, το οποίο διακόσµησαν σηµαντικοί καλλιτέχνες της εποχής µε 
χρυσά λιοντάρια και φίδια, αλλά και µε ένα δέντρο από ασήµι. Επιφανείς αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα 

ερείπιά του δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόµη και βρίσκονται µέσα στον περίβολο του µοναστηριού. Έχουν 
εξακριβώσει ότι κάτω από το σηµερινό τείχος υπάρχει παράλληλα ένα άλλο τείχος του 13ου αιώνα, το οποίο 
πιθανόν να είναι εκείνο που περιέβαλλε το παλάτι. ∆ιανυκτέρευση σε γιούρτες.  
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΑΚΟΡΟΥΜ, ΙΠΠΕΥΣΗ ΑΛΟΓΩΝ - ΟΑΣΗ ΕΛΣΕΝ ΤΑΣΑΡΚΧΑΪ, ΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΜΗΛΩΝ - ΚΟΓΙΟΡ 
ΖΑΓΚΑΛ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) 
Πρωινή αναχώρηση για µια ακόµα ιδιαίτερη 
εµπειρία, αφού θα ιππεύσουµε άλογα 

απολαµβάνοντας τη µογγολική φύση µέχρι το 
βάθος της ερήµου, στο τµήµα Ελσέν Τασαρκχάι. 
Πρόκειται για µία υπέροχη δροσερή όαση που 
περιτριγυρίζεται από χρυσαφένιους αµµόλοφους, 
µικρές φυτείες λαχανικών, µία όµορφη δροσερή 
λίµνη και σπάνια πτηνά της Μογγολίας. Εκεί θα 

έχουµε την ευκαιρία να ιππεύσουµε και τις περίφηµες 
µογγολικές καµήλες. ∆ιανυκτέρευση σε γιούρτες.  
 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΓΙΟΡ ΖΑΓΚΑΛ - ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ  
Σήµερα το πρωί  θα αναχωρήσουµε για την Ουλάν 

Μπατόρ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Η ηµέρα µας θα κλείσει µε την παρακολούθηση 
παραδοσιακής µογγολικής µουσικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση 
 
 
 
 
 
 



10η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ - ΧΑΡΜΠΙΝ (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΙΒΗΡΙΑ)  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω Πεκίνου για το 
Χαρµπίν, µια πόλη στη βορειοδυτική Κίνα, πρωτεύουσα της 
επαρχίας Χεϊλογκγιάγκ. Η πόλη ιδρύθηκε το 1897 από τους 
Ρώσους και αναπτύχθηκε ταχύτατα, επειδή βρίσκεται στη 
σιδηροδροµική γραµµή που, µέσω της Μαντζουρίας, 
συνδέει την Τσίτα µε το Βλαδιβοστόκ - αφετηρία/τερµατισµό 

του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόµου. Η µετέπειτα κατασκευή 
της σιδηροδροµικής γραµµής που τη συνδέει µε το µεγάλο 
θαλάσσιο λιµάνι της Νταϊρέν και µε την Κορέα, έδωσε ακόµα 
µεγαλύτερη ώθηση στην πόλη, που έγινε ένας από τους 
σπουδαιότερους συγκοινωνιακούς κόµβους της Άπω 
Ανατολής, καθώς και σηµαντικό ποτάµιο λιµάνι επί του 

Σουνγκάρι. Άφιξη µεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση 

 
11η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΡΜΠΙΝ  
Το πρωί ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων τον ορθόδοξο καθεδρικό 
ναό της Αγίας Σοφίας, τη Ρώσικη αγορά, την τεράστια προκυµαία στην όχθη του ποταµού Σονγκχουα. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΡΜΠΙΝ – ΤΡΑΙΝΟ EXPRESS ΓΙΑ ΣΕΝΙΑΝΓΚ  
Μεταφορά στον σιδηροδροµικό σταθµό, απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε στο τραίνο για τη θρυλική 
πρωτεύουσα των µαντζουριανών αυτοκρατόρων, την Σενιάνγκ, που βρίσκεται στην καρδιά της 
Μαντζουρίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
13η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝΙΑΝΓΚ  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε τα κυριότερα αξιοθέατά της και θα 
επισκεφθούµε τα ανάκτορα που αποτελούν µια µικρογραφία της Απαγορευµένης Πόλης του Πεκίνου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
14η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝΓΙΑΝΓΚ - ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, την Πιόν Γιάνγκ. Η 
πρώτη επαφή µε αυτή τη χώρα είναι καθηλωτική, 
καθώς µοιάζει σαν να προσγειωθήκαµε σε άλλον 

πλανήτη. Τα πάντα εδώ είναι ελεγχόµενα. 
Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην 
οποία έχει δοµηθεί ολόκληρη η πολιτική και ο τρόπος 
ζωής της Βορείου Κορέας, είναι το Τζουτσέ (juche). H 
ιδεολογία αυτή αναπτύχθηκε από τον  µεγάλο ηγέτη 
Κιµ Ιλ Σουνγκ. Όλοι µα όλοι οι πολίτες της χώρας 

φορούν στο µέρος της καρδιάς µία µικρή καρφίτσα µε 
τη φωτογραφία του. Αµέτρητα αγάλµατα µε την 
κορµοστασιά του κοσµούν πολλές γωνιές της πόλης. 
Οι τουρίστες πρέπει να τηρούν συγκεκριµένους 
κανόνες: βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρηση 
Κορεατών συνοδών και δεν πρέπει να έρχονται σε 

επαφή µε κανέναν πολίτη. 
Τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης δεν 
µεταφέρουν καµία εικόνα ή 
ήχο από οποιαδήποτε 
πλευρά του κόσµου. Έτσι οι 

µάζες ελέγχονται πλήρως. 
Το µόνο θετικό εδώ είναι τα 
αθλήµατα, ο χορός, η 
ζωγραφική και η µουσική, 
που διδάσκονται σε πολύ 

υψηλό επίπεδο. Με την 
άφιξή µας θα δούµε την αψίδα του θριάµβου - µνηµείο αντίστασης των 
βορειοκορεατών εναντίων των Ιαπώνων - και το µπρούτζινο άγαλµα του Ηγέτη 
Κιµ Ιλ Σουνγκ, όπου (υποχρεωτικά) θα καταθέσουµε λουλούδια. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



 
15η – 16η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ  
∆ύο ηµέρες ξεναγήσεις  στην Πιόν Γιάνγκ. Θα 
επισκεφθούµε µεταξύ άλλων το παλάτι-µαυσωλείο του 
Κιµ Ιλ Σουνγκ, το κοιµητήριο των µαρτύρων, το µετρό 
της πόλης, το πάρκο Μορανµπόγκ, τον πύργο 
Τζουτσέ και πολλά άλλα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
17η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ 
Σήµερα το πρωί θα εκδράµουµε το όρος Μυοχιάνγκ, 
όπου θα µας δοθεί και η ευκαιρία να περπατήσουµε 
στην όµορφη φύση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση. 

 

18η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ - ΚΑΕΣΟΝΓΚ - ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ 
Πρωινή αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα Καεσόνγκ. Άφιξη, ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στην 
διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 
Σηµαντική Σηµείωση : Το πρόγραµµα της Βορείου Κορέας διαµορφώνεται αποκλειστικά από τον τουριστικό 
οργανισµό της χώρας και µας δίνεται έτοιµο περίπου 1 µήνα πριν την αναχώρηση. Το Versus Τravel δεν 
είναι σε θέση να επιλέξει ξενοδοχεία ή να αλλάξει κάτι από το πρόγραµµα.  
 

19η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ – ΠΕΚΙΝΟ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κίνας το Πεκίνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

20η ΗΜΕΡΑ:  ΠΕΚΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
21η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

 

Οι γιούρτες είναι οι σκηνές που µένουν οι νοµάδες της Μογγολίας. 
Κατασκευάζονται από υφάσµατα και δέρµατα πρόβατων που 
τοποθετούνται πάνω σε έναν ξύλινο σκελετό. Στο κέντρο της 

οροφής υπάρχει µια τρύπα, από την οποία εξέρχεται ο καπνός από 
την σόµπα που χρησιµοποιείται για µαγείρεµα και θέρµανση. Οι 
τουαλέτες και τα λουτρά είναι κοινά. 
Το συγκεκριµένο ταξίδι δεν είναι ένα ταξίδι ξεκούρασης ή 
χαλάρωσης. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για 
ανεξερεύνητα µέρη 

 

 

 

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 
� Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. σε Βόρεια και Νότια Κορέα, 5* στο Πεκίνο, την Μαντζουρία και την Ουλάν 
Μπατόρ της Μογγολίας (στην υπόλοιπη Μογγολία διαµονή σε παραδοσιακές γιούρτες)  
� Πλήρης διατροφή στην Βόρεια Κορέα και στις γιούρτες της Μογγολίας, Ηµιδιατροφή στο υπόλοιπο 
πρόγραµµα εκτός της Νότιας Κορέας που είναι µόνο πρωινό 
� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 

� Τοπικός ξεναγός 
� Έλληνας έµπειρος αρχηγός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, 

τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 
επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 
ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες 
από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη, 
και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 830 € 

� Για τις βίζες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας χρειάζεται να αποστείλετε το διαβατήριό σας µαζί µε 4 

έγχρωµες φωτογραφίες, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. 
� Για τη βίζα της Μογγολίας χρειάζεται να έχετε µαζί σας 1 έγχρωµη φωτογραφία διαβατηρίου (η βίζα 

εκδίδεται upon arrival µε κόστος περίπου 60 δολάρια κατ’ άτοµο) 
 
 

 ** 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 χωρίς  πέρασµα από Αθήνα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:                                                                                                          

4690 € 
4840 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

4890 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 870 € 

έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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



 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  
ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 
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.  
 
 
 
 
 
 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• 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 1.000 € 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 επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, 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.   
  



� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  

� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

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

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 

επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 

Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

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

της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 



χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 

µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και 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 

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

 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

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

 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

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

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 

στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 

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

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

Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 

πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

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

του ταξιδιού τους. 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 


