
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Αναχωρήσεις: 26/01, 09,23/02, 02,09,16,23,30/03            10  Ηµέρες                       
                             23/01, 06,20,28/02, 06,13,20,27/03                   13  Ηµέρες       
 

Σρι Λάνκα, Πανόραµα (Μαλδίβες)  
 

µε Νουβάρα Ελίγια, Ανουρανταπούρα, Τρινκοµάλε, Σαφάρι Ελέφαντα  

Σαν ένα δάκρυ που βγαίνει από το νοτιοανατολικό άκρο της Ινδικής χερσονήσου είναι η Σρι Λάνκα. Εδώ, ιστορία και 
µύθος πάνε µαζί. Χρυσές ακτογραµµές, καταπράσινα βουνά, ζούγκλες, εθνικά πάρκα, φυτείες τσαγιού, ερείπια αρχαίων 
πολιτισµών, βουδιστικοί ναοί, µοναδικές γιορτές µε τους στολισµένους ελέφαντες, κοκκοφοίνικες, µπαχαρικά, 
καουτσούκ, καφές, πολύτιµοι λίθοι και προπάντων άνθρωποι καλοσυνάτοι. Ένας κρυµµένος παράδεισος που 
παραµένει ακόµα παρθένος και προσφέρει τα πάντα. Ένας ιδανικός εξωτικός προορισµός, που θα σας αφήσει τις 
καλύτερες αναµνήσεις. 
Οι Μαλδίβες, τα "πολύτιµα πετράδια" του Ινδικού ωκεανού. Οι µαγευτικές παραλίες µε τη κατάλευκη άµµο και τα 
γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, ο ασύλληπτης οµορφιάς υποβρύχιος πλούτος µε τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωµα 
κοράλλια, τα εξωτικά ζουµερά φρούτα και τα ζωηρά χρώµατα, συνθέτουν ένα ονειρεµένο σκηνικό. 

  
 

 

Μόνο στο Versus Travel τα καλύτερα ξενοδοχεία της Σρι 
Λάνκα - τα Amaya – Earl’s και  το KINGSBURY 5* στο 
Κολόµπο  
 
Το µόνο πρόγραµµα που περιλαµβάνει σαφάρι µε jeep 4x4 
σε πάρκο της Σρι Λάνκα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της Ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς στην 

Ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση µιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών 

βιβλίων-οδηγών (προϊόν της µεγάλης µας ταξιδιωτικής εµπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους 

ταξιδιώτες της κάθε εκδροµής. 

 
 
 
 
 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Πιστό στη ταξιδιωτική του φιλοσοφία, το Versus Travel παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, που έχει διαµορφωθεί ύστερα από την τεράστια εµπειρία µας στην 

περιοχή. Με σωστή διάρκεια - όχι "κουτσουρεµένο" για µείωση κόστους, σε µια χώρα όπου οι οδικές 

διαδροµές είναι µεγάλες, χρονοβόρες και κουραστικές.  

Πρέπει να τονίσουµε ότι µε το Versus Travel έχουν ταξιδέψει στη Σρι Λάνκα οι 
περισσότεροι Έλληνες τουρίστες 
 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει:  

� Εκδροµή στην κουκλίστικη αποικιακή πόλη Νουβάρα Ελίγια και στις φυτείες τσαγιού 

� Σαφάρι µε jeep 4x4 σε πάρκο της Σρι Λάνκα, για να έρθουµε σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και 

το ζωικό βασίλειο της χώρας 

� Θέαµα µε τοπικούς χορούς και πάτηµα πάνω στα κάρβουνα στην Κάντυ  

� Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα (όχι διαµονή, καθώς εκεί υπάρχουν µόνο πολύ 

απλά ξενοδοχεία) 

� Την παραλία Τρινκοµάλε στην περιοχή των Ταµίλ 

� Τα ξενοδοχεία µας είναι τα καλύτερα στην κάθε περιοχή. Μόνο στο Versus Travel θα βρείτε τα καλύτερα 

ξενοδοχεία, τα γνωστά AMAYA KAI EARL’S στην Κάντυ και τη Νταµπούλα και το KINGSBURY 5* στο 

Κολόµπο, µέσα στην πόλη και όχι στα περίχωρα ή στο αεροδρόµιο. Ζητάτε πάντα τα ξενοδοχεία που σας 

προσφέρουν και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο! 

� Το ταξίδι συνοδεύει εµπειρότατος αρχηγός του γραφείου µας, µε πολλά ταξίδια στο ενεργητικό του  

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  
 

Με το πρόγραµµα αυτό έχουµε τη δυνατότητα 3 επιπλέον διανυκτερεύσεων  

στις Μαλδίβες (προ-επέκταση στην αρχή του ταξιδιού) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Επισκεφθείτε µια φυτεία τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια, παρακολουθείστε τη 

διαδικασία παραγωγής του καλύτερου τσαγιού στον κόσµο και δοκιµάστε µια ζεστή 

κούπα µε αυθεντικό τσάι Κεϋλάνης 

� Ανεβείτε στον περίφηµο βράχο της Σιγκιρίγια, µε τις ξακουστές "Παρθένες της 

Σιγκιρίγια" 

� Περιηγηθείτε στην πόλη-λιµάνι Τρινκοµάλε, που βρίσκεται στην επαρχία των Ταµίλ 

� Εξερευνήστε τον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα 

� Θαυµάστε τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα διαφόρων µεγεθών και στάσεων 

αγάλµατα του Βούδα στις σπηλιές της Νταµπούλα 

� Αναζητήστε ελέφαντες και άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον κάνοντας σαφάρι 

µε jeep σε πάρκο της Σρι Λάνκα 

� 

 

 
 

Από τα πρώτα προγράµµατα του Versus, το ταξίδι αυτό έχει στο ενεργητικό του εκατοντάδες 

πραγµατοποιήσεων, αποτέλεσµα των οποίων είναι ο συγκεκριµένος καλοσχεδιασµένος γύρος 

της Σρι Λάνκα. Πάντα στις γραµµές του Versus Travel, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με προσεγµένη επιλογή διανυκτερεύσεων σε περιοχές µε όµορφα 

ξενοδοχεία και όχι σε άλλες χωρίς τουριστική υποδοµή. Με σωστή διάρκεια - όχι 

"κουτσουρεµένο" για µείωση κόστους, σε µια χώρα όπου οι οδικές διαδροµές είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρες. Ελέφαντες, αρχαιολογικοί θησαυροί, µυστηριακή ατµόσφαιρα, καταπράσινες 

διαδροµές, εξωτικές παραλίες σε ένα ταξίδι που ξεχειλίζει από εξωτισµό. Οι άριστες, ποιοτικές 

προδιαγραφές του προγράµµατός µας και η πολύχρονη εµπειρία µας στην περιοχή, 

εγγυώνται µια αξέχαστη εκδροµή. 

 



 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Ένα πλήρες οδοιπορικό στο µαγευτικό νησί της Σρι Λάνκα. Με αφετηρία την πρωτεύουσα 

Κολόµπο, επισκεπτόµαστε τις σπηλιές της Νταµπούλα µε τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα 

αγάλµατα του Βούδα, τη µεσαιωνική πόλη Πολοναρούα, τον αρχαιολογικό χώρο της 

Ανουρανταπούρα, την παραλία Τρινκοµάλε στην περιοχή των Ταµίλ και την Κανίγια µε τις 7 

ιαµατικές πηγές. Μετά από ένα σαφάρι µε jeep 4x4 στο Εθνικό Πάρκο Minneriya για να δούµε 

ελέφαντες και άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, συνεχίζουµε για τον περίφηµο βράχο της 

Σιγκιρίγια, το πέτρινο "φρούριο-λιοντάρι" µε νωπογραφίες των γυµνόστηθων "Παρθένων της 

Σιγκιρίγια", τον κήπο µπαχαρικών στο Μάταλε, τη φυτεία τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια και την 

τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης, την Κάντυ, µε τον ιερό ναό στον οποίο 

φυλάσσεται το ∆όντι του Βούδα.  

Με το πρόγραµµα αυτό έχουµε τη δυνατότητα 3 επιπλέον διανυκτερεύσεων στις Μαλδίβες. 

 

 

 

 

 

 

Κλείνοντας 20 χρόνια ταξιδιών στη Σρι Λάνκα - µια και ήταν από τα πρώτα 
µας προγράµµατα - έχουµε κάνει "τη διαφορά" στο νησί αυτό του Ινδικού. 

Ξέρουµε τις ιδιαιτερότητές του και τους τρόπους να το απολαύσετε  
µε έξυπνες επεµβάσεις, που θα βρείτε µόνο στο Versus! 

 



 
 
 
 

 Τσάι 
 

 
 

Είναι το πιο διαδεδοµένο ρόφηµα στον κόσµο µετά το νερό. 
Προέρχεται από τα φύλλα του δένδρου τσάι (Camellia sinensis ή 
Camellia thea).  
Σύµφωνα µε τις γραφές, το ανακάλυψε το 2737 π.Χ. ο Κινέζος 
αυτοκράτορας Shen Nung (Σεν Νουνγκ) κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 

στην αυτοκρατορία του. Την ώρα που ο αυτοκράτορας έβραζε νερό 
για να ξεδιψάσει ένα απαλό αεράκι παρέσυρε φύλλα από κάποιο 
γειτονικό θάµνο άγριου τσαγιού και αυτά κατέληξαν στο ξεσκέπαστο 
τσουκάλι. Πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, τα φύλλα άρχισαν να 
βράζουν και να χρωµατίζουν το νερό. Ο Σεν Νουνγκ µύρισε το γλυκό 
άρωµα και δοκίµασε το πρώτο τσάι. Από τότε εκατοµµύρια άνθρωποι 

σε ολόκληρο τον κόσµο το πίνουν είτε κρύο είτε ζεστό, χειµώνα - 
καλοκαίρι. 
Για τους Ινδούς, η εξάπλωση του τσαγιού οφείλεται στον Bodhi 
Dharma, τον Ινδό πρίγκιπα που τον 6ο αιώνα π.Χ., πήγε στην Κίνα να 
διαδώσει τη διδασκαλία του Βούδα. Ορκισµένος να µην κοιµηθεί µέχρι 
την περάτωση της αποστολής του, κατάφερε να µείνει ξύπνιος χάρη σε 

µερικά φύλλα ενός τεϊόδεντρου που µασούσε κατά τύχη. 
Η Ιαπωνία σκηνοθετεί τον ίδιο πρίγκιπα που αυτή τη φορά, υπέκυψε στον ύπνο. Όταν ξύπνησε, εξοργισµένος, 
έκοψε τα βλέφαρα του και εκεί που έπεσαν φύτρωσε τεϊόδεντρο. Ανακάλυψε τότε τις τονωτικές του ιδιότητες. 
Ανεξάρτητα από τις διηγήσεις των θρύλων, το πιο πιθανόν είναι ότι η πρώτη καλλιέργεια αυτού του φυτού 
προέρχεται από την Κίνα. Στην Ιαπωνία, τα πρώτα τεϊόδεντρα φυτεύτηκαν 
στην αρχή του 9ου αιώνα, ενώ στην Ινδία η καλλιέργειά του ξεκίνησε στο 

πρώτο µισό του 19ου αιώνα. 
Το τσάι περιέχει τεΐνη, ένα συστατικό που έχει ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες 
της καφεΐνης που περιέχεται στον καφέ. Η τεΐνη διεγείρει τα ανώτερα 
νευρικά κέντρα, τη λειτουργία της καρδιάς και τη διούρηση, ενώ δεν έχει 
καµιά θρεπτική αξία. Στον καφέ η καφεΐνη απελευθερώνεται απότοµα στον 
οργανισµό και δρα για περίπου 2-3 ώρες, ενώ στο τσάι απελευθερώνεται 

σταδιακά και δρα για 6 έως 8 ώρες. Γι' αυτό το λόγο το τσάι διεγείρει χωρίς 
να εκνευρίζει.  
Μακροχρόνιες έρευνες σε 
διαφορετικές χώρες 
απέδειξαν τις ευεργετικές 

ιδιότητες του τσαγιού. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
δεν πρόκειται για θεραπευτικές ιδιότητες σε συγκεκριµένες 
παθήσεις, αλλά για προληπτική δράση.  

 

 
 



Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν στο πράσινο τσάι συµβάλλουν 
αποφασιστικά στη διατήρηση των οστών και βοηθούν στην επιβράδυνση του 
γήρατος. Επίσης, το πράσινο τσάι βοηθά σηµαντικά στην πρόληψη του καρκίνου 
του προστάτη. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί γενικότερα η 
αντικαρκινική δράση της πολυφαινόλης που υπάρχει στο πράσινο τσάι.  
Οι ταννίνες - περισσότερο παρούσες στο µαύρο τσάι, όπως και στο κόκκινο κρασί 

- βοηθούν στην κυκλοφορία του αίµατος και στην τόνωση της καρδιάς. Τέλος, το 
τσάι προσφέρει πολλές βιταµίνες C, Ρ, Β, Ε και άφθονο φθόριο για τα δόντια. 
 
Το τσάι και η καλλιέργειά του 
Το τεϊόδεντρο στη φύση µπορεί να φτάσει τα 10-15 µέτρα. Καλλιεργηµένο, 
περιορίζεται στα 1,20 -1,80 µέτρα. Σ΄ αυτό το αειθαλές φυτό, η συγκοµιδή µπορεί 

θεωρητικά να γίνει όλον το χρόνο, αλλά στις φυτείες σε υψόµετρο περιορίζεται από 
το Μάρτιο µέχρι τον Οκτώβριο. Τα φύλλα του φυτού είναι σκουροπράσινα 
γυαλιστερά, δερµατώδη, λίγο πριονωτά και λογχοειδή.  
Το τσάι, το προϊόν δηλαδή που χρησιµεύει για την παρασκευή του γνωστού οµώνυµου αφεψήµατος, 
αποτελείται από τα φύλλα, που συλλέγονται τρυφερά και ανώριµα από τις νεαρές κορυφές των βλαστών και 
τα οποία κόβονται σε µικρά κοµµάτια και αποξηραίνονται. Η συλλογή των φύλλων αρχίζει από το τρίτο έτος 
της ηλικίας των φυτών. Η συγκοµιδή γίνεται σχεδόν παντού µε το χέρι, εκτός από την Ιαπωνία και τη Γεωργία 
όπου έχει µηχανοποιηθεί. Ανάλογα µε την εποχή της συγκοµιδής, άνοιξη, καλοκαίρι ή φθινόπωρο, το φύλλο 
τσαγιού, όπως είναι φυσικό, δίνει ένα διαφορετικό τσάι.  
 
Τύποι τσαγιού 
 

Κάθε τύπος τσαγιού έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κάθε περιοχή παράγει τσάι 
µε ιδιαίτερα γνωρίσµατα, ανάλογα µε την εποχή που συλλέγεται και τα στοιχεία του 
περιβάλλοντός της.  
Η πιο σπουδαία διάκριση γίνεται ανάµεσα στα λεγόµενα πράσινα και στα µαύρα 
τσάγια. Τα πρώτα επιτυγχάνονται µε απλή αποξήρανση, ενώ τα δεύτερα 
παρασκευάζονται µε ειδική τεχνική: τα φύλλα που συλλέγονται αφήνονται να 

µαραθούν ώστε να χάσουν το µισό από το νερό τους και ακολούθως υποβάλλονται 
σε µια διαδικασία ζύµωσης, κατά την οποία µετασχηµατίζεται η ταννίνη που 
περιέχουν και αποκτούν το χαρακτηριστικό µελανό χρώµα. H επεξεργασία αυτή 
γίνεται σε ειδικά ξηραντήρια.  
Το πράσινο τσάι καταναλώνεται κυρίως στην Ανατολική Ασία. Οι επιδράσεις του 
στην πρόληψη του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσηµάτων, στον έλεγχο της 

χοληστερόλης, καθώς και στην καλή υγεία του συκωτιού, το καθιστούν το 
δηµοφιλέστερο τύπο τσαγιού στην υφήλιο. Σερβίρεται συνήθως µε τα 
χαρακτηριστικά πράσινα φύλλα του ίδιου του δένδρου.  
Το µαύρο τσάι καταναλώνεται κυρίως στις ∆υτικές χώρες. ∆εν έχει την ίδια λειτουργία 
µε το πράσινο τσάι, καθώς η τεχνική επεξεργασία καταστρέφει πολλά από τα 

ευεργετικά του στοιχεία.  
Στην Ελλάδα είναι ενδηµικό το ιδιαίτερα τονωτικό και χαλαρωτικό τσάι του βουνού 
(Sideritis clandestina subsp. Clandestina), ενώ στην Κρήτη υπάρχει το βότανο 
δίκταµο που στη Μινωική εποχή χρησιµοποιείτο για τη θεραπεία παθήσεων κυρίως του στοµάχου. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ξενοδοχεία 
 



Earl's Regency Hotel 5* 

 
Το πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων Earl's Regency Hotel βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών οδικώς από τον 
Σιδηροδροµικό Σταθµό της πόλης Kandy. Περιλαµβάνει ευρύχωρα καταλύµατα µε σπα, εξωτερική πισίνα και 
δωρεάν χώρο στάθµευσης. Στο κεντρικό λόµπι και το Mount Batten Lounge & Spice Bar παρέχεται δωρεάν 
Wi-Fi.  

Amaya Lake Dambulla 5* ή Jetwing Lake 4* sup 
 

Το Amaya Lake Dambulla βρίσκεται κατά µήκος των ακτών της λίµνης Kandamala και εντός του Πολιτιστικού 

Τριγώνου της Σρι Λάνκα. Το κατάλυµα αποτελεί ένα καταφύγιο έκτασης 202 στρεµµάτων που προσφέρει 
φιλικές προς το περιβάλλον µονάδες, εξωτερική πισίνα και 3 επιλογές για φαγητό.  

The Kingsbury 5*  

 
 

Αυτό το εκπληκτικό ξενοδοχείο βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία πάνω στον ωκεανό. Η θέα από το Sky 
Lounge είναι εκπληκτική. Το λόµπι του ξενοδοχείου είναι ελκυστικό και σικάτο, µε µαύρο και λευκό µάρµαρο, 

φρέσκα λουλούδια και πολυελαίους. Τα δωµάτια είναι ευρύχωρα και άνετα µε όλες τις σύγχρονες παροχές 
ενός  ξενοδοχείου 5*.  
 
 
 

 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ  

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - 
ΚΟΛΟΜΠΟ    
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, 

το Κολόµπο.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ 
Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα περάσουµε από το παλιό κτίριο του 
Κοινοβουλίου, την πλατεία Ανεξαρτησίας, την παραλιακή 

λεωφόρο Galle Face Green και τη λίµνη Beira. Οι παλιές 
εκκλησίες, τα τζαµιά και οι ινδουιστικοί ναοί πέρα από το 
ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, µαρτυρούν τις 
διάφορες εναλλαγές των επικυρίαρχων του νησιού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ - ΑΝΟΥΡΑΝΤΑΠΟΥΡΑ - 
ΜΙΧΙΝΤΑΛΕ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 
Πρωινή αναχώρηση για την Ανουρανταπούρα, την 
πρώτη πρωτεύουσα (5ος π.Χ. - 9ος µ.Χ. αιώνας) και 
αδιαµφισβήτητα τη µεγαλύτερη πόλη του αρχαίου 

βασιλείου της Σρι Λάνκα. Εδώ βρίσκεται το ιερό δέντρο Σρι 
Μάχα Μπόντι, το οποίο προέρχεται από ένα φιντανάκι 
του δέντρου κάτω από το οποίο ο πρίγκιπας Σιντάρτα - ο 
Βούδας - δέχθηκε τη φώτιση και που µεταφέρθηκε και 
φυτεύτηκε στην Ανουρανταπούρα, σ’ έναν ιερό χώρο 
αφιερωµένο στον Βούδα. Το δέντρο είναι άνω των 2200 ετών και αποτελεί ένα από τα πιο παλιά δέντρα του 

κόσµου. Θα επισκεφθούµε επίσης τη Ruwanweliseya, µια από τις πλέον γνωστές παγόδες της περιοχής. 
Χτισµένη τον 2ο π.Χ. αιώνα, αναπαριστούσε αρχικά το τέλειο "σφαιρικό σχήµα", το οποίο η µεταγενέστερη 
αναπαλαίωση δεν µπόρεσε να αποδώσει ακριβώς. Το άγαλµα του Samandhi Βούδα, του 4ου µ.Χ. αιώνα, 
απεικονίζει τον Βούδα σε στάση περισυλλογής. Ο πέτρινος ναός Isurumuniya είναι γνωστός για το λαξευτό 
κοµψοτέχνηµα των "Εραστών". Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Μιχιντάλε, που θεωρείται το λίκνο του 
Βουδισµού στην Σρι Λάνκα.  Θα συνεχίσουµε οδικώς µε προορισµό την Νταµπούλα. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΕ & ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΙΓΙΑ - ΠΟΛΟΝΑΡΟΥΑ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη-λιµάνι Τρινκοµάλε, που βρίσκεται στην επαρχία των Ταµίλ, για να 
ανακαλύψουµε τον πολιτισµό, την ιστορία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη γοητεία του. Άφιξη και 
επίσκεψη στον ναό Koneswaram αφιερωµένο στον θεό Σίβα, που καταστράφηκε από τους Πορτογάλους το 

1622. Θα δούµε την υπέροχη θέα από τον βράχο Σουάµι, τον βράχο των εραστών, σύµφωνα µε ένα ροµαντικό 
παραµύθι, θα περπατήσουµε µέσα στο Fort Fredrick, ένα καλά διατηρηµένο πορτογαλικό φρούριο, το οποίο 
κατασκευάστηκε µε τα αποµεινάρια του κατεστραµµένου ναού Koneswaram. Το οχυρό ανακατασκευάστηκε 
το 1639 από τους Ολλανδούς και καταλήφθηκε από τους Γάλλους το 1672. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε 
για την Κανίγια, όπου θα επισκεφθούµε τις 7 ιαµατικές πηγές της, που βρίσκονται σε περίπου 8 km από το 

Τρινκοµάλε. Πρόκειται για 7 πηγές µε διαφορετικές θερµοκρασίες, που τα νερά τους θεωρούνται ότι έχουν 
θεραπευτικές ιδιότητες για διάφορες ασθένειες. Θα συνεχίσουµε για την Πολοναρούα, τη δεύτερη παλαιότερη 
πόλη της Σρι Λάνκα, χτισµένη µεταξύ 11ου και 13ου αι., η οποία περιλαµβάνεται στα µνηµεία παγκόσµιας 
κληρονοµιάς της Unesco. Εδώ θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε τα ερείπια του παλατιού, την Αίθουσα 
Ακροάσεων και το βασιλικό λουτρό. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται το Gal Viharaya µε τα 4 υπέροχα αγάλµατα 
που αναπαριστούν τον Βούδα σε όρθια, καθιστή και ξαπλωµένη στάση. Ο χώρος θα µας καταπλήξει. ∆εν 

θα παραλείψουµε βεβαίως να επισκεφθούµε τους εκπληκτικούς Ναούς, όπου φυλασσόταν το ιερό λείψανο 
του ∆οντιού του Βούδα, πριν αυτό µεταφερθεί στην Κάντυ, καθώς και τα ερείπια του µοναστηριού. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας στη Νταµπούλα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΒΡΑΧΟΣ ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ MINNERIYA/ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4X4 - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την Σιγκιρίγια. Φθάνοντας θα ανεβούµε στον περίφηµο βράχο της 

Σιγκιρίγια, ύψους 250 µέτρων. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο που αποτυπώνει τη δηµιουργία 
της φύσης εναρµονισµένη µε τις ανθρώπινες κατασκευαστικές δυνατότητες. Χτίστηκε το 477 µ.Χ. από τον 
βασιλιά Kasyapa. Είναι γνωστό και σαν το "φρούριο-λιοντάρι", λόγω του τεράστιου λιονταριού ύψους 



περίπου 3 m που φύλαγε την είσοδό του. 
Σήµερα σώζονται µόνο οι πατούσες του 
λιονταριού αυτού. Το φρούριο υπήρξε µία από 
τις πιο όµορφες ακροπόλεις. Στην κορυφή του 
βράχου βρίσκονται τα θεµέλια ενός τεράστιου 
παλατιού µε τους ξακουστούς υδρόβιους 

κήπους και τη βασιλική πισίνα. Ωστόσο, το 
µεγαλύτερο αξιοθέατο του βράχου είναι οι 
νωπογραφίες µε τις γυµνόστηθες κοπέλες, τις 
"Παρθένες της Σιγκιρίγια", οι οποίες 
χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα. Η 
τεχνοτροπία τους είναι εντυπωσιακή, καθώς 

είναι ζωγραφισµένες µε γήινες χρωστικές πάνω 
σε ασβεστοκονίαµα. Βρίσκονται σε µια 
προφυλαγµένη εσοχή του βράχου, 
προσβάσιµη από µια σπειροειδή σκάλα. Στη 
συνέχεια θα επιδοθούµε σε ένα σαφάρι µε  jeep 
4x4 στο Εθνικό Πάρκο Minneriya, για να 

έρθουµε σε επαφή µε την άγρια ζούγκλα της Σρι 
Λάνκα. Αναζητούµε ελέφαντες και άλλα ζώα και 
πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην 
Νταµπούλα. ∆ιανυκτέρευση. 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΜΑΤΑΛΕ - ΚΑΝΤΥ 
Οι σπηλιές της Νταµπούλα, τις οποίες θα 
επισκεφθούµε σήµερα, στέγασαν για ένα 
µεγάλο διάστηµα τον εξόριστο βασιλιά 
Βαλαγκάµπα κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα. Όταν 

επανέκτησε τον θρόνο του, έχτισε εδώ τον 
υπέροχο αυτό ναό, τον οποίο και δώρισε στους 
Βουδιστές µοναχούς. Πρόκειται για ένα µοναδικό σύµπλεγµα 5 σπηλαίων µε έκταση µεγαλύτερη από 2000 
τετραγωνικά µέτρα, καλυµµένο µε υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται στιγµές από τη ζωή του 
Βούδα. Τα σπήλαια κοσµούνται επίσης από 157 αγάλµατα του Βούδα διαφόρων µεγεθών και στάσεων, από 
τα οποία ξεχωρίζει µια κολοσσιαία µορφή του µήκους 15 µέτρων. Τη σηµαντικότητα και µοναδικότητα του 

µνηµείου επιβεβαιώνει το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνεται στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της Unesco. 
Στη συνέχεια και κατά τη διαδροµή µας προς την Κάντυ θα σταµατήσουµε στο Μάταλε, όπου θα 
επισκεφθούµε ένα φυτώριο-κήπο µπαχαρικών. Τα µπαχαρικά, που για αιώνες υπήρξαν από τα σηµαντικότερα 
εξαγώγιµα είδη της Σρι Λάνκα, εκτός από τη µαγειρική, χρησιµοποιούνται επίσης για την παρασκευή 
φαρµάκων και καλλυντικών. Συνεχίζουµε για την όµορφη, καταπράσινη Κάντυ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ (Βοτανικοί Κήποι, Ξενάγηση) 
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επισκεφθούµε 
τους βοτανικούς κήπους Περαντενίγια 
(Peradeniya), που αρχικά φυτεύτηκαν προς 
τέρψιν ενός βασιλιά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν 

από τους Βρετανούς. Στα 147 εκτάρια της έκτασής 
τους συναντά κανείς εκπληκτικές ποικιλίες φυτών, 
λουλουδιών και δέντρων. Θα ακολουθήσει η 
ξενάγησή µας στην γραφική πόλη της Κάντυ, που 
υπήρξε η τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων 
της Κεϋλάνης. Είναι χτισµένη στις όχθες µιας 

τεχνητής λίµνης που κατασκευάστηκε από τον 
τελευταίο βασιλιά, τον Sri Wickrama Rajasinghe το 
1798, ενώ ο ποταµός Μαχαβέλι, την περιβάλλει 
σαν λαµπερό κόσµηµα γύρω στον λαιµό της. Επίσκεψη στον ιερό ναό στον οποίο φυλάσσεται το κειµήλιο 
του δοντιού του Βούδα. Το απόγευµα θα µεταβούµε στο θέατρο για να παρακολουθήσουµε τοπικούς χορούς, 

οι οποίοι τελειώνουν µε πάτηµα σε αναµµένα κάρβουνα. ∆ιανυκτέρευση.   
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ - ΚΑΝΤΥ  
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα έχουµε άλλη µια θαυµάσια διαδροµή σε ένα πανέµορφο περιβάλλον, µε 
στάση στους καταρράκτες Ραµπόντα. Θα µεταβούµε σε µια φυτεία τσαγιού κοντά στη Νουβάρα Ελίγια, όπου 



θα µας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουµε όλη τη 
διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή του 
καλύτερου και πλέον φηµισµένου τσαγιού στον κόσµο. ∆εν 
θα παραλείψουµε βεβαίως να δοκιµάσουµε µια ζεστή 
κούπα αυθεντικού Ceylon Tea. Θα συνεχίζουµε για την 
"κηπούπολη" Νουβάρα Ελίγια, που το όνοµά της σηµαίνει 

"Πόλη του Φωτός". Βρίσκεται σε ένα υπέροχο ορεινό τοπίο 
(υψόµετρο 1.868 µέτρα) στους πρόποδες του ψηλότερου 
βουνού της Σρι Λάνκα, του Pidurutalagala (2.760 µέτρα). Η 
αγαπηµένη αυτή πόλη των Βρετανών κτίστηκε στα 
πρότυπα της Εγγλέζικης επαρχίας µε χαρακτηριστικά σπίτια 
που θυµίζουν έντονα τις εξοχικές κατοικίες των Εγγλέζων. 

Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στην 
Κάντυ. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ - 
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρωινή αναχώρηση για το Κολόµπο. Στη διαδροµή µας θα σταµατήσουµε στην Πινναβέλα για να δούµε το 

ορφανοτροφείο των ελεφάντων, το οποίο ιδρύθηκε το 1975. Κτισµένο κοντά σε ένα ποτάµι, στεγάζει και 
φροντίζει τα άρρωστα και τραυµατισµένα αυτά ζώα. Εκεί βρίσκονται περίπου 70 ελέφαντες, πολλοί από τους 
οποίους βρέθηκαν τραυµατισµένοι και εγκαταλελειµµένοι. Συνεχίζουµε για το αεροδρόµιο του Κολόµπο απ’ 
όπου θα επιβιβαστούµε στην πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού.  
  
10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
  

 

 
 

∆ιακοπές σε µερικά από τα πιο ονειρικά νησιά στον πλανήτη 
 

Όσα κι αν έχετε ακούσει για τις Μαλδίβες, τα "πολύτιµα πετράδια" του Ινδικού ωκεανού, όσες φωτογραφίες κι 

αν έχετε δει, δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν το συναίσθηµα που δηµιουργείται στον ταξιδιώτη όταν 
φθάνει σε ένα από τα 220 κατοικήσιµα νησιά του συµπλέγµατος (από τα συνολικά 1.190) και που τον αφήνει 
άφωνο. Υπάρχουν 1.190 λόγοι - όσα και τα νησάκια που τις αποτελούν - για να “ναυαγήσετε” οικειοθελώς 
στα διάφανα νερά τους … και ελάχιστοι ή µάλλον κανένας για να επιστρέψετε στην πραγµατικότητα! 
Μοιάζουν µε σκόρπιες µελανές κηλίδες στον παγκόσµιο χάρτη, αλλά κρύβουν µέσα τους όλες τις ηδονές του 
εξωτικού παράδεισου. Καθώς το αεροπλάνο κατεβαίνει, ανοίγεται µπροστά σας ένα σουρεαλιστικό 

περιβάλλον: αµέτρητα µικροσκοπικά νησιά ξεπηδούν το ένα µετά το άλλο σαν σµαραγδένιες χάντρες, 
"λεκιάζοντας" το βαθύ µπλε του ωκεανού. Οι µαγευτικές παραλίες µε τις ατέλειωτες ζαχαρένιες αµµουδιές και 
τα γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, η τροπική βλάστηση, ο ασύλληπτης οµορφιάς υποβρύχιος πλούτος µε τα 
πολλά και διαφορετικά είδη τροπικών ψαριών και τα πολύχρωµα κοράλλια, τα εξωτικά ζουµερά φρούτα και 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



τα ζωηρά χρώµατα, συνθέτουν ένα περιβάλλον ηρεµίας και αναζωογόνησης, ένα ονειρεµένο σκηνικό για 
διακοπές ξεγνοιασιάς και γαλήνης. ∆ιαθέτοντας κάποιους από τους εντυπωσιακότερους κοραλλιογενείς 
υφάλους, οι Μαλδίβες δεν θα µπορούσαν να µην αποτελούν έναν από τους must προορισµούς για τους 
λάτρεις των καταδύσεων. Ακόµα όµως και µε έναν απλό αναπνευστήρα µπορείτε εύκολα να θαυµάσετε τα 
κοράλλια και τα πολύχρωµα ψάρια που θα κολυµπούν δίπλα σας.  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΑΛΕ/ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το Μάλε, την πρωτεύουσα των 

Μαλδίβων, της µικρότερης ασιατικής χώρας και του µικρότερου µουσουλµανικού έθνους του κόσµου. 
 

2η  ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛΕ/ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ 
Άφιξη στο Μάλε και µεταφορά µε ταχύπλοο ή µικρό αεροπλάνο (ανάλογα µε το ξενοδοχείο) στο νησί που θα 
µας φιλοξενήσει. Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, 735 km δυτικά της Κεϋλάνης. 
Είναι µια αλυσίδα 1.190 κοραλλιογενών τροπικών νησιών (atoll), εκ των οποίων µόνο τα 220 κατοικούνται, και 
τα οποία αναδύθηκαν µε τη σταδιακή ανύψωση του πυθµένα της θάλασσας. Απλώνονται σαν γιρλάντα 800 
km κάτω από το Ν∆ άκρο της Ινδίας, ανάµεσα στον ισηµερινό και σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 70. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

3η-4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ 
Ηµέρες ελεύθερες για να απολαύσουµε τις ατέλειωτες ζαχαρένιες αµµουδιές µε τους κοκκοφοίνικες και την 
τροπική βλάστηση. Θα µπορέσουµε να θαυµάσουµε τον πλουσιότατο θαλάσσιο κόσµο µε τα κοράλλια και 
τα πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών, αλλά και να γευθούµε θαλασσινές λιχουδιές και χυµούς εξωτικών 
φρούτων δίπλα στο κύµα. 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ/ΜΑΛΕ - ΚΟΛΟΜΠΟ  
(Συνάντηση µε το γκρουπ του 10ήµερου Προγράµµατος "Σρι Λάνκα, Πανόραµα" 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόµπο. Άφιξη και συνάντηση 
µε το γκρουπ του 10ήµερου Προγράµµατος "Σρι Λάνκα, Πανόραµα" και συνεχίζουµε όλοι µαζί το ταξίδι µας 
στη Σρι Λάνκα όπως το ανωτέρω πρόγραµµα από την 2η ΗΜΕΡΑ και µετά 
  
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ - ΑΝΟΥΡΑΝΤΑΠΟΥΡΑ - ΜΙΧΙΝΤΑΛΕ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 
7η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΕ & ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΙΓΙΑ - ΠΟΛΟΝΑΡΟΥΑ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ  
8η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΒΡΑΧΟΣ ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ MINNERIYA/ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4X4 - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

9η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΜΑΤΑΛΕ - ΚΑΝΤΥ 
10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ (Βοτανικοί Κήποι, Ξενάγηση) 
11η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ - ΚΑΝΤΥ  
12η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
13η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
Οι Ηµέρες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραµµα "Σρι Λάνκα, Πανόραµα" από την 2η ΗΜΕΡΑ και 
µετά 
 

  

Προ - Επέκταση στις Μαλδίβες 

Ο Έλληνας αρχηγός σας συνοδεύει κατά την παραµονή σας στη Σρι Λάνκα, όχι όµως στις Μαλδίβες 



 
  

 ** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις απευθείας από 

Λάρνακα και δεν έχουν πέρασµα από Αθήνα.  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/01, 09,23/02, 02,09,16,23,30/03 
10ήµερο πρόγραµµα «Σρι Λάνκα - Πανόραµα»  

1179 € 
1329 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1429 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 450 € 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/01, 06,20,28/02, 06,13,20,27/03 

13ήµερο Πρόγραµµα «Σρι Λάνκα -Πανόραµα µε Μαλδίβες».  
Προ-επέκταση στις Μαλδίβες. Στις Μαλδίβες δεν θα υπάρχει Έλληνας αρχηγός. 

Hotel Paradise 4*sup 
Μεταφορά µε ταχύπλοο (speedboat) από/προς Μάλε & Ηµιδιατροφή  

1999 € 
2149 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

2249 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 850 € 
 

Sun Island 4*sup 
Μεταφορά µε αεροπλάνο από/προς Μάλε & Ηµιδιατροφή  

2099 € 
2249 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

2349 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 800 € 

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. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό  
� Ξενοδοχεία 4*,5* - από τα καλύτερα στην κάθε περιοχή - τα AMAYA σε Κάντυ και Νταµπούλα και το 
KINGSBURY 5* στο Κολόµπο  

� Ηµιδιατροφή  
� Μετακινήσεις, εκδροµές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, είσοδοι όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα  
� Θέαµα µε τοπικούς χορούς στην Κάντυ  
� Σαφάρι µε jeep σε πάρκο της Σρι Λάνκα 
� Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα  

� Εκδροµή στις φυτείες τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια και στο Τρινκοµάλε στην περιοχή των Ταµίλ 
� Τοπικός ξεναγός, Έλληνας Αρχηγός  
�    Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel      

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης  
� 3 ∆ιανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες σε ξενοδοχείο 4*sup. επιλογής σας 
� Ηµιδιατροφή 
� Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο του Μάλε µε ταχύπλοο ή αεροπλάνο (ανάλογα το ξενοδοχείο 

� επιλογής σας) 
� Υπόλοιπες παροχές όπως στο ανωτέρω βασικό πρόγραµµα "Σρι Λάνκα, Πανόραµα" 
 

∆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 

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: :  Σρι Λάνκα: 690 € / Σρι Λάνκα – Μαλβίδες: 770€ 
� Βίζα εισόδου στη Σρι Λάνκα 35 ∆ολάρια Αµερικής (εκδίδεται και πληρώνεται κατά την είσοδό σας στην 
χώρα) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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 

 

"Η ζωή είναι στιγµές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούµε! 

Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 

� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος 
του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται 
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  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 
συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 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.   
  



� 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 
τονΛυκαβηττό.  
� 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. 
 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 


