
 

Αναχωρήσεις: 16.06, 30.06, 14.07, 11.08, 01.09,29.09, 20.10                    14-18 Ημέρες 

 

ΜΠΟΥΤΑΝ, ΣΙΚΚΙΜ, ΔΥΤΙΚΗ ΒΕΓΓΑΛΗ  
ΝΤΑΡΤΖΕΛΙΝΓΚ, ΚΑΛΚΟΥΤΑ (ΛΑΝΤΑΚ) 

 

10 Διανυκτερεύσεις στην περιοχή του Μπουτάν και του Σικκίμ, 
με εκτενείς επισκέψεις  
Δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού στο Λαντάκ  

  

 

Το μυστηριακό βασίλειο του Μπουτάν, "η γη του κεραυνού-δράκου", είναι μια σχεδόν πλήρως απομονωμένη μοναρχία 
των ανατολικών Ιμαλαΐων, σφηνωμένη ανάμεσα στο Θιβέτ και την Ινδία.  Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Η φύση, οι 
άνθρωποι και ο πολιτισμός τους παραμένουν αναλλοίωτα και εντυπωσιάζουν με την αυθεντικότητά τους. 
Με το μοναδικό αυτό οδοιπορικό θα επισκεφθούμε επίσης τη Δυτική Βεγγάλη με την ιερή πόλη της θεάς Κάλι, την 
Καλκούτα, καθώς και το Σικκίμ, που χωμένο μέσα στη νότια πλευρά των Ιμαλαΐων, προσφέρει στους επισκέπτες του 
μια σπάνια εμπειρία.  

2 Διανυκτερεύσεις στο στολίδι των Ιμαλάϊων, το 
Ντάρτζελινγκ, για να δούμε την ανατολή του ήλιου στα 
Ιμαλάια, αλλά και να κάνουμε μία διαδρομή με το περίφημο 
ατμοκίνητο λιλιπούτειο τραίνο  

  
ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σστταα  μμυυσσττηηρριιαακκάά  υυψψίίππεεδδαα  ττωωνν  ΙΙμμααλλααΐΐωωνν,,  εεκκεείί  πποουυ  τταα  ππάάνντταα  εείίννααιι  ααφφιιεερρωωμμέένναα  
σσττηηνν  ααννααζζήήττηησσηη  ττοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς……  
ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  ππεερριιεεκκττιικκόό,,  έέξξυυππνναα  οορργγααννωωμμέέννοο,,  γγιιαα  ττααξξιιδδιιώώττεεςς  πποουυ  ττοουυςς  ααρρέέσσεειι  ηη  ππεερριιππέέττεειιαα  
κκααιι  οοιι  ππεερριιππλλααννήήσσεειιςς  σσττιιςς  λλιιγγόόττεερροο  ττααξξιιδδεεμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττοουυ  ππλλααννήήττηη  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηση από Αθήνα 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώ

ρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 106 11/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ 16:00 21:35 

ΕΚ 570 12/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΚΑΛΚΟΥΤΑ 02:05 08:20 

ΕΚ 511 24/08/2017 ∆ΕΛΧΙ  -  ΝΤΟΥΜΠΑΙ 11:00 12:55 

ΕΚ 103 24/08/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ 16:40 20:40 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Ένα ταξίδι περιεκτικό, έξυπνα οργανωμένο, για ταξιδιώτες που τους αρέσει η περιπέτεια και οι 

περιπλανήσεις στις λιγότερο ταξιδεμένες περιοχές του πλανήτη. Ένα εκπληκτικό εξερευνητικό 

ταξίδι, σχεδιασμένο και δοκιμασμένο από τους πλέον ειδικούς στην περιοχή αυτή, με το οποίο 

επισκεπτόμαστε σπάνια μέρη με έναν μοναδικό συνδυασμό. Οι πολιτείες της Ινδίας που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, μαζί με το απομονωμένο Βασίλειο των Ιμαλαΐων, το 

Μπουτάν, συνθέτουν ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στις 

ταξιδιωτικές σας αναμνήσεις.  

Το ταξίδι μας περιλαμβάνει: 

� Εκτενή επίσκεψη στο Μπουτάν και το Σικκίμ - στην περιοχή αυτή έχουμε συνολικά 10 

Διανυκτερεύσεις 

� Διανυκτέρευση στην υπέροχη Πουνάκα, ώστε να μπορέσουμε να την απολαύσουμε και να 

επισκεφθούμε με άνεση χρόνου το ομορφότερο κάστρο ολόκληρου του Μπουτάν. Στα 

περισσότερα προγράμματα γίνονται μόνο 4 Διανυκτερεύσεις στο πολύ ακριβό Μπουτάν για μείωση 

κόστους, χωρίς την Πουνάκα   

� Την Δυτική Βεγγάλη με την Καλκούτα και την Τσάλσα 

� 2 Διανυκτερεύσεις στο στολίδι των Ιμαλάϊων, το Ντάρτζελινγκ, για να δούμε την ανατολή του 

ήλιου στα Ιμαλάια, όπως τη βλέπουν τα πουλιά, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 

μία διαδρομή με το περίφημο ατμοκίνητο λιλιπούτειο τραίνο  

� Πλήρη διατροφή στο Μπουτάν, Ημιδιατροφή στην Ινδία  

� Δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού στο Λαντάκ  

� 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  



 

 
 

Σάγκρι Λα είναι η άγνωστη ιερή πόλη του Θιβέτ, στην οποία σύμφωνα με τον μύθο θα 

συνέλεγαν και θα προστάτευαν όλους τους πνευματικούς θησαυρούς.  

Την αναζήτηση της Σάγκρι Λα είχαμε κι εμείς στο μυαλό μας όταν σχεδιάζαμε αυτό το ταξίδι.  

Και μας έπιασε η πλεονεξία - όπως μας πιάνει σε κάθε μας ταξίδι. Θελήσαμε να τα δούμε όλα. 

Δεν αρκεστήκαμε σε ένα "ξεπέταγμα" του Μπουτάν, τη γη του "κεραυνού - δράκου", επειδή… 

τυγχάνει να είναι κάπως ακριβό. Δεν περικόψαμε τη διανυκτέρευση από την υπέροχη Πουκάκα. 

Επίσης, πως θα μπορούσαμε να φύγουμε από την περιοχή αν δεν βλέπαμε το Ντάρτζελινγκ, τον 

κήπο του Σικίμ και το λιλιπούτειο ατμοτραίνο του ή την ιερή πόλη της θεάς Κάλι, την Καλκούτα; 

Ούτε παραλείψαμε να δούμε την ανατολή από τον λόφο της Τίγρης, που βρίσκεται λίγο έξω από 

το Ντάρτζελινγκ, όπως ακριβώς την βλέπουν τα πουλιά από ψηλά, με θέα τα μαγευτικά Ιμαλάια.  

Λέτε να μη βρούμε τη δική μας Σάγκρι Λα μετά από όλα αυτά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Επισκεφθείτε την πρωτεύουσα της Δυτικής Βεγγάλης, την Καλκούτα, την πάλαι ποτέ 

λαμπρή πρωτεύουσα της Βρετανικής Ινδίας 

� Ανεβείτε μέχρι το μοναστήρι Taktshang, την περίφημη "φωλιά της τίγρης" 

� Περιηγηθείτε στο κάστρο της Πουνάκα, το Punakha Dzong, που θεωρείται το καλύτερο 

του Μπουτάν  

� Φωτογραφηθείτε στο εντυπωσιακό πέρασμα Dochu La με τα 108 τσόρτεν και τις 

σημαίες προσευχής  

� Αναζητήστε το περίφημο μοναστήρι Ρούμτεκ 

� Ανακαλύψτε τη βασίλισσα των λόφων", το Ντάρτζελινγκ  

� Θαυμάστε την ανατολή του Ήλιου με θέα τα μαγευτικά Ιμαλάια στο λόφο της τίγρης 

� Κάντε μια διαδρομή με το περίφημο ατμοκίνητο λιλιπούτειο τραίνο του Ντάρτζελινγκ 

 



Exploring Himalaya 

by Versus Travel!   
  

  
  

  

  

  

 

 

"Είδα όλα τα έθνη να µεγαλώνουν όχι µε σοφία, αλλά µε τη 
θέληση για καταστροφή. Είδα να αναπτύσσουν τη 
στρατιωτική τεχνολογία τους. Είδα τον άνθρωπο να 
θριαµβολογεί φονεύοντας και κάθε βιβλίο, κάθε θησαυρός, 
να καταστρέφεται. Έτσι αποφάσισα να µαζέψω τα 
αντικείµενα οµορφιάς και πολιτισµού και να τα 
προφυλάξω από την καταστροφή. Τι πιο οικτρό από τον 

σηµερινό κόσµο! Μια ηγεσία τυφλή, τρελή και ανόητη. Ανθρώπινες µάζες να 
χτυπιούνται µεταξύ τους ωθούµενες από ένα όργιο απληστίας και βίας. Πρέπει να σταµατήσει αυτό. Να 
εξαγνιστούν από τη δίψα για βία και εξουσία". 

 

Κάπως έτσι ο ιδρυτής της Σάγκρι Λα είχε στο µυαλό του την άγνωστη ιερή πόλη του Θιβέτ, στην οποία θα 
συνέλεγαν και θα προστάτευαν όλους τους πνευµατικούς θησαυρούς.  

Την αναζήτηση της Σάγκρι Λα είχαµε κι εµείς στο µυαλό µας όταν σχεδιάζαµε αυτό το ταξίδι.  

Και όπως ισχύει σε όλα τα ταξίδια, µας έπιασε η πλεονεξία. Θέλαµε να δούµε όλα τα "Βασίλεια των Ιµαλαΐων" για 
να αναζητήσουµε τη αληθινή Σάγκρι Λα. 
 
Για να ανακαλύψουµε τα παραπάνω θα έχουµε µια πολυήµερη περιπλάνηση, που θα περιλαµβάνει: 
Το µυστηριακό βασίλειο του Μπουτάν, τη γη του "κεραυνού - δράκου". Τη δυτική Βεγγάλη και την ιερή πόλη της 
θεάς Κάλι, την Καλκούτα, το Σικίµ µε το µαγευτικό Ντάρζελινγκ, το Αµριτσάρ, το Χιµάτσαλ Πραντές, τη 
Nταραµσάλα, το Λαντάκ, το "Μικρό Θιβέτ", το µαγευτικό Κασµίρ, οδική διάσχιση από το Λαντάκ στο Κασµίρ µε 
την επίσκεψη του Καργκίλ. 

 

Λέτε να µη βρούµε τη δική µας Σάγκρι Λα µετά από όλα αυτά;  

 
 

  



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στα Ιμαλάια, που ξεκινά από την Καλκούτα, τη 

λαμπρή πρωτεύουσα της Βρετανικής Ινδίας, συνεχίζει με το Μπουτάν και τις 

σημαντικότερες πόλεις του - Πάρο, Θιμπού, Πουνάκα, Φουντσολίνγκ, καθώς 

και την μικρή πόλη Τσάλσα στη Δυτική Βεγγάλη και το Γκανγκτόκ, την 

πρωτεύουσα του Σικκίμ, αλλά και το Ντάρζελινγκ, το κρυμμένο μυστικό των 

Ιμαλαΐων.  

 

 

   

   



   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΚΚΚ∆∆∆ΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣ   
 
 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΑΛΚΟΥΤΑ (∆ΥΤΙΚΗ ΒΕΓΓΑΛΗ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της ∆υτικής 
Βεγγάλης, την Καλκούτα.  
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΚΟΥΤΑ  
Άφιξη στην Καλκούτα, τον πιο 
σηµαντικό εµπορικό σταθµό των 
Άγγλων και τη λαµπρή πρωτεύουσα 
της Βρετανικής Ινδίας από το 1772 έως 
το 1912. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο µας. Μετά την 
ολιγόωρη ανάπαυσή µας ακολουθεί 
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων το 
µνηµείο της βασίλισσας Βικτωρίας, την 
πλατεία Νταλχούζι µε τα Βικτωριανά 

κτίρια που την περιβάλουν, το 
Κυβερνητικό Μέγαρο, το κτίριο της 
τοπικής Βουλής, το Ανώτατο 
∆ικαστήριο, το ∆ηµαρχείο, την εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη, την Εθνική 

Βιβλιοθήκη, τον ναό της θεάς Κάλι, τον 
ναό των Τζαϊνιστών, τον Βοτανικό 
Κήπο, τη γέφυρα Howrah, που αποτελεί το σύµβολο όχι µόνο της Καλκούτας, αλλά και της ∆υτικής 
Βεγγάλης, την αγορά των λουλουδιών, όπου πέρα από τα διάφορα πολύχρωµα είδη τους, θα έχουµε την 
ευκαιρία να δούµε µερικές στιγµές της καθηµερινής ζωής των κατοίκων της πόλης και πολλά ακόµα 
ενδιαφέροντα σηµεία της Καλκούτας. Θα επισκεφθούµε επίσης την περιοχή Kumartolli, όπου θα δούµε τους 

χειροτέχνες εν ώρα δουλειάς, να κατασκευάζουν τα είδωλα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των 
πολλών και διαφορετικών φεστιβάλ και εορτασµών, για τα οποία η Καλκούτα είναι διάσηµη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.    
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΚΟΥΤΑ - ΠΑΡΟ (ΜΠΟΥΤΑΝ)  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Πάρο, 

σηµαντικό πολιτιστικό κέντρο του Μπουτάν, του 
παράξενου αυτού και άγνωστου σε πολλούς 
βασιλείου, που ζει και κινείται στους δικούς του 
ρυθµούς, έχοντας εδώ και λίγα χρόνια µια µικρή 
επικοινωνία µε τον έξω κόσµο. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούµε το Ta Dzong, στο οποίο στεγάζεται το 

Εθνικό Μουσείο, µε συλλογές υφασµάτων, όπλων, 
τάνγκα, αντικειµένων οικιακής χρήσης και διάφορα 
άλλα χειροτεχνήµατα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε 
το Rinpung Dzong, στο οποίο οι τοιχογραφίες των 
στοών της εσωτερικής αυλής απεικονίζουν όψεις της 
βουδιστικής διδασκαλίας, όπως τον τροχό της ζωής, 

σκηνές από τη ζωή του Μιλαρέπα κ.ά. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΟ  
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα δούµε το µοναστήρι 

Taktshang που το όνοµά του σηµαίνει "φωλιά της 
τίγρης" και αποτελεί τόπο προσκυνήµατος χιλιάδων 
πιστών, παρά την ιδιαίτερα δυσπρόσιτη θέση του. Στη 
συνέχεια θα δούµε το ιστορικής σηµασίας κάστρο 
Ντρουγκιάλ Ντζονγκ (εξωτερική επίσκεψη λόγω 
εργασιών) καθώς και το Kyichu Lakhang. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 



 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΟ - ΠΟΥΝΑΚΑ  
Πρωινή αναχώρηση για την Πουνάκα (Punakha). Άφιξη και επίσκεψη στο εκπληκτικό Punakha Dzong, που 
θεωρείται το καλύτερο του Μπουτάν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΑΚΑ - ΘΙΜΠΟΥ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την 
πρωτεύουσα του Μπουτάν, το Θίµπου. Κατά τη 
διάρκεια της διαδροµής µας θα επισκεφθούµε το 
µοναστήρι Chimi Lakhang και θα σταµατήσουµε στο 

εντυπωσιακό πέρασµα Dochu La µε τα 108 Chorten 
και τις σηµαίες προσευχής να προσδίδουν στο 
περιβάλλον µια αίσθηση ηρεµίας και ιερότητας, ενώ 
µε καθαρό ουρανό διακρίνονται τα Ιµαλάια. Άφιξη 
στο Θίµπου και επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 
στην οποία στεγάζεται µια τεράστια συλλογή από 

ανεκτίµητης αξίας βουδιστικά χειρόγραφα. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΘΙΜΠΟΥ  
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη που διατηρεί 

αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική της, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων τη σχολή ζωγραφικής, όπου οι φοιτητές διδάσκονται για 6 χρόνια τις 13 
παραδοσιακές τέχνες του Μπουτάν, το µουσείο λαϊκού πολιτισµού, όπου θα γνωρίσουµε τις πολιτιστικές 
παραδόσεις της χώρας, το Simply Bhutan, ένα ζωντανό µουσείο στο οποίο θα δούµε την παραδοσιακή 
Μπουτανέζικη αρχιτεκτονική, καθώς και την εθνική στούπα (King's Memorial Chorten), που ολοκληρώθηκε 

το 1974. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Τράσιτσοντζονγκ (Trashichhoedzong), "το φρούριο της 
θρησκείας", έδρα της κεντρικής διοίκησης των βουδιστών µοναχών και παλάτι του βασιλιά. Κατασκευάστηκε 
το 1641 µε τον παραδοσιακό τρόπο του Μπουτάν, χωρίς καρφιά. Τέλος, θα µεταβούµε στο Buddha Point 
(Kuensel Phodrang), που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη, απ΄ όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε το 
µεγαλύτερο άγαλµα του Βούδα στο Μπουτάν, καθώς και την πανοραµική θέα της κοιλάδας του Θιµπού. 
Επιστροφή στην πόλη και χρόνος για την αγορά αναµνηστικών. ∆ιανυκτέρευση. 

 
8η ΗΜΕΡΑ: ΘΙΜΠΟΥ - ΦΟΥΝΤΣΟΛΙΝΓΚ - ΤΣΑΛΣΑ 
Πρωινή αναχώρηση για ∆υτική Βεγγάλη. Στη διαδροµή µας θα επισκεφθούµε το Simtokha Dzong, στο οποίο 
στεγάζεται ένα σχολείο διδασκαλία της γλώσσας Dzongkha. Μετά από µια διαδροµή περίπου 6 ωρών µε θα 
φθάσουµε στο Φουντσολίνγκ, που βρίσκεται στα σύνορα του Μπουτάν µε το Σικκίµ. Αφού περάσουµε τις 
τελωνιακές διατυπώσεις θα αναχωρήσουµε για τη µικρή πόλη Τσάλσα στη ∆υτική Βεγγάλη, που βρίσκεται 

στους πρόποδες των Ιµαλαΐων. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΑΛΣΑ - ΓΚΑΝΓΚΤΟΚ (ΣΙΚΚΙΜ)   
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της πολιτείας του Σικκίµ, το Γκανγκτόκ. Το 
1975 καταργήθηκε η µοναρχία και 

προσαρτήθηκε στην Ινδία. Η διαδροµή µας 
µέσα από περιοχές της Ανατολικής Ινδίας 
µας δίνει την ευκαιρία να δούµε δάση, 
περίφηµες φυτείες τσαγιού, ποτάµια και 
ήσυχα χωριουδάκια. Οι ψηλές 
βουνοκορφές, οι λόφοι, οι κοιλάδες και τα 

ποτάµια δηµιουργούν ένα πανέµορφο 
σκηνικό που φιλοξενεί µια απίστευτη 
ποικιλία λουλουδιών: 600 είδη ορχιδέας, 150 
είδη γλαδιόλας, 46 είδη ροδόδενδρου, 40 
είδη µανόλιας και πολλά ακόµα. Οι κάτοικοι 

του Σικκίµ είναι σινο-θιβετιανικής φυλής και 
γλώσσας και βουδιστικής θρησκείας. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούµε το Θιβετιανό Ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο θεµελίωσε ο ∆αλάι Λάµα το 
1958 και περιλαµβάνει τη µεγαλύτερη και ωραιότερη συλλογή θιβετιανών χειροτεχνηµάτων εκτός Θιβέτ, 
σπάνια βιβλία και χειρόγραφα σχετικά µε τον βουδισµό Μαχαγιάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 



 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΑΝΓΚΤΟΚ  
Πρωινή περιήγηση στο Γκανγκτόκ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούµε το βουδιστικό µοναστήρι 
Ρουµτέκ, το µεγαλύτερο του Σικκίµ, διάσηµο για την περίφηµη θιβετιανή αρχιτεκτονική του. Στη συνέχεια θα 
δούµε το µοναστήρι Enchey, την στούπα Do Drul και θα περπατήσουµε στην περιοχή της αγοράς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΑΝΓΚΤΟΚ - ΝΤΑΡΖΕΛΙΝΓΚ  
Πρωινή αναχώρηση για τη "βασίλισσα των λόφων", το Ντάρτζελινγκ, µέσα από µια υπέροχη διαδροµή µε 
κατάφυτους λόφους, φυτείες τσαγιού και µικρά  χωριουδάκια. Άφιξη αργά το απόγευµα στο Ντάρτζελινγκ, 
που βρίσκεται σε υψόµετρο 2.135 m και αποτελεί το πιο οργανωµένο ορεινό θέρετρο της ανατολικής Ινδίας. 
Το τσάι της περιοχής είναι γνωστό σε όλο τον κόσµο για το υπέροχο άρωµά του. Το έφεραν εδώ οι Άγγλοι 
το 1841, αφού πρώτα διαπίστωσαν ότι το υψόµετρο και τα επικλινή εδάφη της περιοχής ευνοούν την 
παραγωγή καλής ποιότητας. Γρήγορα η φήµη του τσαγιού του Ντάρτζελινγκ ξεπέρασε τα σύνορα και από 

το 1850 άρχισαν οι εξαγωγές. Σήµερα καλύπτει το 25% της Ινδικής παραγωγής και είναι περιζήτητο σ’ όλο 
τον κόσµο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΡΖΕΛΙΝΓΚ - ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ 
ΤΙΓΡΗΣ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟ 
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΑΙΝΟ (TOY TRAIN) - 
ΝΤΑΡΖΕΛΙΝΓΚ  
Πολύ νωρίς σήµερα το πρωί θα 
µεταβούµε στον Λόφο της Τίγρης (Tiger 
Hill), που βρίσκεται σε απόσταση 13 
χιλιοµέτρων από το Ντάζερλινγκ, για να 
θαυµάσουµε την ανατολή του Ήλιου µε 

θέα τα µαγευτικά Ιµαλάια, όπως τη 
βλέπουν τα πουλιά. Στην επιστροφή µας 
θα επισκεφθούµε το σχεδόν µόνιµα 
σκεπασµένο µε οµίχλη θιβετιανό χωριό 
Ghoom, καθώς και τα δύο βουδιστικά 
µοναστήρια Chholing και Darli. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για 
πρωινό. Στη συνέχεια θα έχουµε τη δυνατότητα για µία διαδροµή µε το διάσηµο τραίνο-παιχνίδι µε 
ατµοµηχανή (Toy Train, σε περίπτωση που λειτουργεί, καθώς λόγω της παλαιότητάς του, κάνουν συχνές 
επισκευές για τη συντήρησή του). Επίσης, θα επισκεφθούµε το Ίδρυµα Ορειβασίας των Ιµαλαΐων 
(Himalayan Mountaineering Institute), που δηµιούργησε ο Τένζινγκ Νοργκάι, ο Σέρπα που κατέκτησε το 

Έβερεστ µαζί µε τον Έντµουντ Χίλλαρι το 1953, καθώς και τον ζωολογικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
13η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΡΖΕΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΟΓΚΡΑ - ∆ΕΛΧΙ  
Πρωινή αναχώρηση για µια οδική διαδροµή µε προορισµό το αεροδρόµιο της Μπαντόγκρα (Bagdogra), το 
οποίο εξυπηρετεί ολόκληρο το βόρειο τµήµα της ∆υτικής Βεγγάλης, αλλά και το Σικκίµ. Επιβίβαση στην 

πτήση µας για το ∆ελχί. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
14η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 



Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθηµερόν. 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΝΤΑΚ 

 

1η - 13η ΗΜΕΡΑ: Όπως αναγράφεται παραπάνω  
 

14η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΛΕΧ (ΛΑΝΤΑΚ) 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα του Λαντάκ, το Λεχ, που αποτελεί 

το κέντρο των βουδιστών της Ινδίας. Είναι µια 
µικρή πόλη κτισµένη σε υψόµετρο 3.445 m στη 
µέση ενός ερηµικού οροπεδίου. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Στη συνέχεια 
θα έχουµε την πρώτη µας επαφή µε την πόλη και 
θα δούµε µεταξύ άλλων το 9όροφο πρώην 

παλάτι των βασιλιάδων του Λαντάκ του 17ου αι. 
που αποτελεί µια µικρογραφία της Ποτάλα στη 
Λάσα. Επίσης θα επισκεφθούµε το µοναστήρι 
Tsemo Gompa του 1430, που είναι κτισµένο σε 
ένα λόφο που δεσπόζει στην πόλη και 

περιλαµβάνει βουδιστικά χειρόγραφα και 
εντυπωσιακά αγάλµατα µε κυριότερο αυτό του 
Βούδα Μαϊτρέγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΝΤΑΚ  
Κατά τη σηµερινή ολοήµερη εκδροµή µας θα επισκεφθούµε το µοναστήρι Σπίτοκ που βρίσκεται σε περίπου 

10 km από το Λεχ στη δεξιά όχθη του ποταµού Ινδού. Θα συνεχίσουµε µε το περίφηµο µοναστήρι Άλτσι, που 
βρίσκεται περί τα 70 km από το Λεχ και είναι το πιο καλοδιατηρηµένο του Λαντάκ, µε πανέµορφες 
βουδιστικές τοιχογραφίες, καθώς και το µοναστήρι Φιάνγκ που βρίσκεται σε περίπου 40 km από το Λεχ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.  
 

16η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΝΤΑΚ 
Η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στις επισκέψεις των βουδιστικών µοναστηριών Shey, Thiksey και 
Hemis, τα οποία θα δούµε σε µια ηµερήσια εκδροµή που θα κάνουµε στο οροπέδιο του Λαντάκ και κατά 
µήκος της κοιλάδας του Ινδού ποταµού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
  

17η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΝΤΑΚ - ∆ΕΛΧΙ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για ∆ελχί. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
18η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθηµερόν. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5*,4*,3* ή από τα καλύτερα διαθέσιµα σε 
περιοχές όπου η τουριστική υποδοµή είναι χαµηλή 
� Πλήρης διατροφή στο Μπουτάν. Ηµιδιατροφή στην 
υπόλοιπη Ινδία  
� Μετακινήσεις µε πούλµαν, µικρά αυτοκίνητα ή Jeep, 

όπου κρίνεται απαραίτητο 
� Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδροµές όπως 
αναγράφονται στο πρόγραµµα  
� Εµπειρότατος Έλληνας αρχηγός στην περιοχή των 
Ιµαλαΐων  

� Τοπικοί ξεναγοί  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
 
 
 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 
ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήµατος, 
απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 
επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

 ** 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 µε Emirates 
από Λάρνακα και δεν έχουν πέρασµα από 

Αθήνα. 

2390 € 2540 € 2590 € 
Επιβάρυνση µονόκλινου: + 640 € 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΝΤΑΚ 

3170 € 3320 €  3370  € 

 Επιβάρυνση µονόκλινου: + 830€ 

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 µε Emirates και δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από 

το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους 
όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 790 €   
� Βίζα Ινδίας: 55 € (πληροφορίες δείτε παρακάτω) 
 
 
 

Σηµαντική Σηµείωση 
 

Για τη Βίζα του Μπουτάν πρέπει να αποστείλετε στο τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας µια έγχρωµη 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας, το αργότερο 2 εβδοµάδες πριν την αναχώρηση 
 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝΔΙΑΣ 

 

Σας πληροφορούμε ότι η τουριστική βίζα για την Ινδία από 26/02/2016 εκδίδεται online για τα 
ελληνικά διαβατήρια. Αφορά όμως αποκλειστικά 1 είσοδο στην Ινδία.  
 
Για το συγκεκριμένο γκρουπ λόγω ότι απαιτούνται 2 είσοδοι στην Ινδία δεν είναι δυνατή η 
έκδοση βίζας on line παρά μόνο από την Ινδική πρεσβεία στην Αθήνα 
Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικοινωνήστε με το γραφείο μας  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στους πωλητές μας στα Γραφεία μας  
στην Αθήνα (Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557 Τηλ. 2103232800, Φαξ: 210 3232450) 
και  
στην Θεσσαλονίκη (Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, 54624 Τηλ. 
2310230001 Φαξ: 2310230777) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""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 

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.   
  



τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 

εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους κι  έγιναν µια 
παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 

� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 

καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

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

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

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  

� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 

τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 



∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

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

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό.  

� Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 

εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 
 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 
ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

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

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

 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 

Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 

συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 



 

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

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

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

 


