Αναζητώντας το ανεξερεύνητο μονοπάτι

από την Αθήνα στην Μπανγκόκ
Αναχωρήσεις: 14.06, 23.08, 20.09, 11.10

28 Ημέρες

Ένα ταξίδι για συλλέκτες εμπειριών. Ένα υπερ-ταξίδι από την Αθήνα στη Μπανγκόκ!
Τουρκμενιστάν (Ασκαμπάτ) - Καζακστάν (Αλμάτυ) - Κιργιστάν (Μπισκέκ, λίμνη
Ισίκ Κουλ) - Κίνα (Κασγκάρ, Ουρούμκι, Τουρπάν, Ντουνχουάνγκ, Λαντζόου, Ξιάν),
εσχατιές Νότιας Κίνας (Κουνμίγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γιουνάν, απομακρυσμένες
φυλές και αρχαίες υδάτινες πόλεις, αυτόνομη περιοχή Μegla country στα σύνορα
Κίνας-Λάος) - Λάος (φυλές και απομονωμένες περιοχές στο βόρειο Λάος, διάπλους
του Μεκόνγκ μέχρι το Χρυσό Τρίγωνο) - Ταϊλάνδη (Τσιάνγκ Ράι, Μπανγκόκ)
Διαλέξαμε τις λιγότερο ταξιδεμένες περιοχές μεταξύ Αθήνας και Μπανγκόκ. Περιοχές
που ακόμα και στους ταξιδιώτες που έχουν δει τα πάντα, λείπουν από τη συλλογή
τους. Ένα άλλο κριτήριο επιλογής των τόπων επίσκεψης είναι να συνδυαστούν
διαφορετικές εμπειρίες (ιστορία, φύση, φυλές, έρημος, ο Δρόμος του Μεταξιού,
απομακρυσμένα από τον πολιτισμό σημεία, που κινούνται αντίθετα με τον χρόνο,
αυθεντικές παραδοσιακές αγορές). Όλα αυτά μαζί, στο ίδιο ταξίδι. Αν αντέχετε
απανωτές συγκινήσεις ακολουθείστε το.
Το ταξίδι αυτό είναι πολύ δύσκολο στον σχεδιασμό του. Έχει 5 διασυνοριακά χερσαία
περάσματα! Προτείνεται για τον Ιούνιο του 2016. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή για να
μπορέσουμε να φροντίσουμε τις ειδικές λεπτομέρειές του.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής τμημάτων που ο ταξιδιώτης θα θελήσει να ακολουθήσει
από αυτό το υπερ-ταξίδι.

ΜΟΝΟ ΣΤΟ
VERSUS
Για πρώτη
φορά στην
Ελλάδα ένα
ασύλληπτο
εξερευνητικό
ταξίδι

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel
Με το μοναδικό αυτό πρόγραμμα θα γνωρίσουμε:
 Σπάνιους τόπους της Κεντρικής Ασίας
 Φυλές που διατηρούν αρχέγονες παραδόσεις
 Γραφικά χωριά και δυσπρόσιτες πόλεις
 Φημισμένες σπηλιές με είδωλα του Βούδα
 Την πολύχρωμη κυριακάτικη αγορά του Κασγκάρ
 Τοπία εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel
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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.

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση
Ασκαμπάτ (Τουρκμενιστάν) - Αλμάτυ (Καζακστάν) - Μπισκέκ, λίμνη Ισίκ Κουλ
(Κιργιστάν) - Κασγκάρ, Ουρούμκι, Τουρπάν, Ντουνχουάνγκ, Λαντζόου, Ξιάν,
Κουνμίγκ, απομακρυσμένες φυλές και αρχαίες υδάτινες πόλεις, αυτόνομη περιοχή
Μegla Country (Κίνα) - φυλές και απομονωμένες περιοχές στο βόρειο Λάος,
διάπλους του Μεκόνγκ μέχρι το Χρυσό Τρίγωνο (Λάος) - Τσιάνγκ Ράι, Μπανγκόκ
(Ταϊλάνδη)
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Ο "Δρόμος του Μεταξιού" είναι ένα μάλλον απατηλό
όνομα για το μεγάλο εμπορικό δρόμο Ανατολής Δύσης, στο βαθμό που αφήνει να εννοηθεί ότι τα
καραβάνια που διέσχιζαν την Κίνα, την Κεντρική Ασία
και τη Μέση Ανατολή, ακολουθούσαν μία και μόνη
διαδρομή και διακινούσαν ένα και μόνο αγαθό, το
πολύτιμο μετάξι.
Στην πραγματικότητα, ο Δρόμος του Μεταξιού
προσδιορίζει ένα τεράστιο δίκτυο από μονοπάτια
καραβανιών
εμπορικών
διαδρομών
που
ελίσσονταν ανάμεσα σε μερικά από τα ψηλότερα
βουνά και τις πιο ανεμόδαρτες ερήμους της γης,
ανάμεσα από κινούμενες αμμοθίνες, δύσβατα
μονοπάτια,
στέπες,
πόλεις
και
κωμοπόλεις.
Μονοπάτια που συγχωνεύονταν σε μια χούφτα
περάσματα που είχαν χαραχθεί σε μερικά από τα πιο
αδιαπέραστα βουνά του κόσμου - το Παμίρ, το
Ινδοκούς και το Καρακορούμ – και μετά πάλι
πολλαπλασιάζονταν,
ωοτοκώντας
δεκάδες
διαδρομές απόκλισης.
O "Δρόμος του Μεταξιού", η μακρύτερη εμπορική
οδός του κόσμου, αποτέλεσε για πάνω από 2.000
χρόνια μία από τις σημαντικότερες και συνάμα
γοητευτικότερες
πολιτιστικές
περιπέτειες
στην
ανθρώπινη
ιστορία.
Ανέπτυξε
ένα
χωρίς
προηγούμενο εμπόριο, αλλά η πραγματική του δόξα
και η θέση του στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν
το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ιδεών, τεχνολογίας και θρησκευτικών δοξασιών ανάμεσα στα διάφορα
έθνη.
Από το δρόμο αυτό δεν διακινήθηκαν μόνο το πολυπόθητο μετάξι, πολύτιμες πέτρες και άλλα αγαθά, αλλά
και θρησκείες, πολιτισμοί γλώσσες, παραδόσεις, εμπειρίες, γνώσεις, ανακαλύψεις, γεύσεις, ιδέες. Κατά τη
διάρκεια των αιώνων ο Δρόμος του Μεταξιού, που συνέδεε τους μεγαλύτερους πολιτισμούς του τότε
γνωστού κόσμου, έγινε το σύμβολο κάθε επαφής Ανατολής – Δύσης.
Ο δρόμος αυτός χρησιμοποιήθηκε από ιδρυτές διαφόρων θρησκειών, ιερείς και μοναχούς, εργάτες και
καλλιτέχνες, καθώς και από τους πρώτους "ερευνητές".
Από το δρόμο αυτό έφτασε ο Βουδισμός στην Κίνα, εδώ συναντήθηκε με το Ελληνικό πνεύμα που είχε
ριζώσει στην περιοχή από τα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου.
Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν αιώνες αργότερα οι Νεστοριανοί μοναχοί που αποκάλυψαν στον Ιουστινιανό
το μυστικό της παραγωγής του μεταξιού, ένα από τα πιο καλοπροστατευμένα μυστικά της ιστορίας. Από το
δρόμο αυτό ο Βενετός Μάρκο Πόλο πραγματοποίησε το ταξίδι του στην Ανατολή.
Το μετάξι αδιαμφισβήτητα ανακαλύφθηκε στην Κίνα όπου, λόγω της υπέροχης αίσθησης και της
μεγαλοπρεπούς εμφάνισής του, προτιμήθηκε για την κατασκευή των ρούχων. Η ιστορία του βέβαια χάνεται
στα βάθη των αιώνων και είναι συνυφασμένη με Κινέζικους μύθους και παραδόσεις.
Οι Κινέζοι απαγόρευαν με αυστηρούς νόμους τη διάδοση της σηροτροφίας, ενώ η εξαγωγή των σπόρων
του μεταξοσκώληκα τιμωρούνταν με θάνατο. Επιτρεπόταν μόνο η εξαγωγή κατεργασμένων νημάτων και
υφασμάτων. Η Ιαπωνία, οι Ινδίες και η Περσία ήταν κέντρα εμπορίας του εξαγόμενου μεταξιού.
Αυτό άλλαξε 3ο π.Χ. αι., όταν τα ταξίδια του ZHANG QIAN έφεραν τη δυναστεία των Χαν (206 π.Χ.-220 μ.Χ.)
σε επαφή με πολλά Κεντροασιατικά βασίλεια και άνοιξαν τον μεγάλο εμπορικό δρόμο ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΔΥΣΗΣ.
Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) το μεταξωτό ύφασμα εισήχθη και στην αρχαία
Ελλάδα. Στα Ρωμαϊκά χρόνια οι εισαγωγές κατεργασμένης και ακατέργαστης Σινικής κλωστής και έτοιμων
υφασμάτων συνεχίστηκαν. Οι πηγές μαρτυρούν ότι την περίοδο αυτή το μετάξι είχε τεράστια αξία, ίση με
αυτήν των πολύτιμων λίθων και του χρυσού. Από το 105 π.Χ. η Κίνα και η Παρθία ξεκίνησαν τις εμπορικές
συναλλαγές μέσω του δρόμου των καραβανιών που υπήρχε μεταξύ τους. Τότε ουσιαστικά γεννήθηκε ο
Δρόμος του Μεταξιού. Όμως μόλις το 1870 ο Γερμανός γεωγράφος Φερδινάνδος φον Ριτχόφεν έδωσε το
όνομα που μας είναι πια γνωστό ως ο "Δρόμος του Μεταξιού".
Το εμπόριό του αρχικά γινόταν από μεγάλα καραβάνια εμπόρων και ζώων που ταξίδευαν μέσα από
δύσβατα μονοπάτια πάνω σε κάποια από τα ποιο αφιλόξενα εδάφη της επιφανείας της γης – ερήμους και
χιονοσκέπαστα βουνά. Οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν οι έμποροι των καραβανιών ήταν τεράστιοι, όπως
τεράστια όμως ήταν και τα κέρδη κάθε αποστολής, της οποίας η χρονική διάρκεια ξεπερνούσε πολλές
φορές τα 2 χρόνια.

Ήταν πραγματικά ασύλληπτο το μέγεθος των δυσκολιών, της απόστασης και των κινδύνων για τους
ανθρώπους της εποχής εκείνης που επιχειρούσαν να συμμετάσχουν σ' αυτό το εμπορικό καραβάνι, σ' αυτό
το πολιτισμικό "αλισιβερίσι" Ανατολής - Δύσης!
Το καλοκαίρι τα καραβάνια ταξίδευαν κατά τη διάρκεια της νύχτας - φοβόντουσαν λιγότερο τους μυθικούς
δαίμονες της ερήμου παρά την αφόρητη ζέστη. Μεγάλες αμμοθύελλες ανάγκαζαν ανθρώπους και ζώα να
σκύβουν στο χώμα για μέρες μέχρι να περάσει. Ασθένειες υψομέτρου, τύφλωση από το χιόνι κλπ επιδρούσε
σε ζώα και ανθρώπους που μαζί με τις αναρριχήσεις ήταν αιτίες πολλών ατυχημάτων.
Για το φόβο των ληστών που έλκονταν από τα φορτία του μεταξιού, πολυτίμων λίθων, αρωμάτων και
μπαχαρικών, οι έμποροι ένωναν τις δυνάμεις τους σχηματίζοντας μεγάλα καραβάνια 1000 καμηλών
(κυρίως αυτών με δύο καμπούρες, τις βακτριανές).
O εμπορικός αυτός δρόμος των καραβανιών ήταν μια αρτηρία μήκους 12.000 χιλιομέτρων – η απόσταση
μεταξύ των δύο οικουμενικών πρωτευουσών της εποχής εκείνης: το Ξιάν της Κίνας και της
Κωνσταντινούπολης του Βυζαντίου.
Για 12.000 χιλιόμετρα και διασχίζοντας 17 χώρες, η κύρια αυτή εμπορική αρτηρία του κόσμου ένωνε
κάποιους από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς του κόσμου: Κινεζικό, Μογγολικό, Ινδικό, Περσικό,
Μεσοποταμιακό, Αιγυπτιακό, Ελληνικό, Ρωμαϊκό, Βυζαντινό.
Με αφετηρία τη μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Κίνας, το Χιάν (Τσαγκ Αν), τη μητρόπολη του μεταξιού, τα
καραβάνια των Κινέζων εμπόρων, φορτωμένα με χιλιάδες μέτρα μεταξιού, πήγαιναν βορειοδυτικά, διέσχιζαν
το γεωγραφικό διάδρομο του Γκανσού στην επαρχία GANSU και το διάδρομο HEXI στο Σινικό τείχος, με
προορισμό την πόλη - όαση Ντουνγκχουάνγκ, "το άκρο του πολιτισμένου κόσμου" για τους Κινέζους, ένα
ισχυρό στρατιωτικό οχυρό, που την εποχή της άνθισης του δρόμου του Μεταξιού ήταν μια από τις
πλουσιότερες πόλεις της Ασίας. Στο Ντουνχουάνγκ καταλήγει το περίφημο Σινικό Τείχος έχοντας διανύσει μια
πορεία χιλιάδων χιλιομέτρων πάνω στο ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Κινεζικής γης. Από το σημείο αυτό και
μετά, την προστασία της Ουράνιας Αυτοκρατορίας επωμιζόταν η φοβερή έρημος Τακλαμακάν, της οποίας
το όνομα σημαίνει "η έρημος που δεν έχει επιστροφή", μαζί με την οροσειρά των Ιμαλαΐων στο νότο και την
έρημο Γκόμπι στο βορρά.
Εκεί, πωλούσαν ή αντάλλαζαν εμπορεύματα με τους Κεντροασιάτες μεσίτες - Πάρθους, Σογδιανούς, Ινδούς,
Κουσάν - που τα μετέφεραν στις πόλεις των Περσών, των Συρίων και των Ελλήνων εμπόρων. Κάθε αλλαγή
ανέβαζε το κόστος της τελικής τιμής του προϊόντος, που έφθανε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από Εβραίους
και Έλληνες εμπόρους. Μέχρι το Ντουνχουάνγκ τα καραβάνια είχαν διανύσει περίπου 800 χιλιόμετρα. Τα
επόμενα 1.500 χιλιόμετρα ήταν τα δυσκολότερα όλης της διαδρομής. Στις παρυφές της Τακλαμακάν, με
θερμοκρασίες ημέρας 400 C και νύχτας -200 C, οι αμμοθύελλες ήταν σφοδρές και οι κινούμενες αμμοθίνες
έχουν θάψει ολόκληρες πόλεις.
Στο Ντουνχουάνγκ οι δρόμοι χωρίζονταν:
 Πολλά καραβάνια έπαιρναν το Βόρειο δρόμο μέσω του περάσματος Jade Gate (Yumenguan),
βορειοδυτικά του Ντουνχουάνγκ, κατά μήκος των Νότιων πλαγιών των Τιέν Σαν (Tien Shan, Ουράνια όρη).
Περνούσαν τη Βόρεια πλευρά της ερήμου ΤΑΚΛΑΜΑΚΑΝ προς τις πόλεις-οάσεις Hami, Turpan, Yangi,
Korla, Kucha, Aksu και Kashgar.
 Άλλοι διάλεγαν τον πιο δύσκολο αλλά ίσιο δρόμο από το Yangguan Pass, Νοτιοδυτικά του
Ντουνχουάνγκ και κατά μήκος των Βόρειων πλαγιών του βουνού Kunlun, στη Νότια πλευρά της
ΤΑΚΛΑΜΑΚΑΝ, προς τις πόλεις-οάσεις Μίραν, Έντερε, Νίγια, Κερίγια, Khotan, Yarkand και Kashgar.
Στην ουσία τα δύο αυτά τμήματα ακολουθούσαν την περίμετρο της ερήμου ΤΑΚΛΑΜΑΚΑΝ.
 Άλλο ένα παρακλάδι ήταν ο "δρόμος του κέντρου": από το Γιού Μεν Κουάν περνούσε κοντά στη Βόρεια
όχθη της λίμνης Λοπ Νορ και διασχίζοντας την όαση Λουλάν κατέληγε στο Βόρειο κλάδο.
Οι συνηθισμένοι στις απάνθρωπες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου ντόπιοι, χρειάζονταν συνήθως ένα
μήνα πορείας μέσα από οάσεις και αμμόλοφους προκειμένου να φτάσουν στο Κασγκάρ, την πόλησταυροδρόμι των εμπόρων. Ίσως δεν υπάρχει άλλη περιοχή πάνω στη γη, στην οποία επί αιώνες ο
πολιτισμός να επηρεάστηκε τόσο πολύ από την οικονομία, όσο στους εμπορικούς δρόμους της Κεντρικής
Ασίας και ιδιαίτερα στις πόλεις-οάσεις ανάμεσα στο Ντουνχουάνγκ και το Κασγκάρ (Kashi). Εκεί όπου οι
ορεινοί όγκοι της Κεντρικής Ασίας αγκαλιάζουν την έρημο Τακλαμακάν και το Ισλάμ διαπερνά τα σύνορα
της Κίνας, βρίσκεται η σημαντικότερη όαση της Κινεζικής Δύσης, το Κασγκάρ, μια πόλη – σταθμός στο
δρόμο του μεταξιού και των καραβανιών της Κεντρικής Ασίας. Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
Ουιγούροι και η πόλη είναι διάσπαρτη με μνημεία Μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής.

Στην πόλη αυτή τα εμπορεύματα για άλλη μια φορά άλλαξαν χέρια, περνώντας σε τολμηρούς ορεσίβιους
μεταπράτες, οι οποίοι είχαν διάφορες επιλογές, προκειμένου τα φορτία τους να φτάσουν στη δυτική πλευρά
των βουνών που αγκάλιαζαν το Κασγκάρ.
 Κάποιοι πήγαιναν Δυτικά από το πέρασμα Terek των Tien Shan για να βρεθούν στη συνέχεια στις στέπες
της Κεντρικής Ασίας, στα βασίλεια της Fergana και Σογδιανής (Τασκένδη, Σαμαρκάνδη και Μπουχάρα του
σημερινού Ουζμπεκιστάν) και πέρα από τον ποταμό Ώξο στη Merv. H διαδρομή αυτή των καραβανιών ήταν
η πιο γνωστή και προτιμητέα από τους εμπόρους της εποχής εκείνης.
 Άλλοι διέσχιζαν την οροσειρά των Παμίρ κοντά στη Tashkurgan και πήγαιναν κατά μήκος του Wakhan
Corridor του Αφγανιστάν, στο αρχαίο Ελληνοπερσικό βασίλειο της Βακτρίας και από εκεί συναντούσαν το
Βόρειο δρόμο στη Merv της Περσίας.
 Άλλος δρόμος από το Kashgar περνούσε από την Tashkurgan και μέσω του ορεινού περάσματος του
Karakoram έφθανε στο σημερινό Αφγανιστάν. Ήταν ίσως το δυσκολότερο κομμάτι του δρόμου, η λιγότερο
γνωστή και προτιμητέα διαδρομή.
Επίσης υπήρχαν βραχίονες με κατεύθυνση νότια προς το Καρακοράμ και την Ινδία και βόρεια μέσω του
ποταμού Ili στις στέπες της Σάκα.
Από τη Merv ο δρόμος συνέχιζε Δυτικά - πιο εύκολα πια - προς την παλιά πρωτεύουσα της Παρθίας, την
Εκατόμπυλο (σημερινή Damghan), διέσχιζε το Βόρειο Ιράν (Τεχεράνη, Ταυρίδα), συνέχιζε Νότια της Κασπίας
προς τη Χαμαντάν (Νοτιοδυτικά της Τεχεράνης) και προς τις αρχαίες δίδυμες πόλεις Σελευκεία και
Κτησιφώντα κοντά στη Βαγδάτη, στον ποταμό Τίγρη.
Από εκεί διάφοροι δρόμοι οδηγούσαν μέσω Συρίας στην Αντιόχεια, στην Παλμύρα, στις Ανατολικές ακτές
της Μεσογείου και στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία – αργότερα και στην Κωνσταντινούπολη. Τα αγαθά
προωθούντο μέσω της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, ενώ τα καραβάνια επέστρεφαν με νέα
φορτία πάνω στα ίδια μονοπάτια.
Μπαχαρικά, πορσελάνες, πολύτιμοι λίθοι, αρώματα κινούνταν προς δυσμάς με αντάλλαγμα χρυσάφι,
ασήμι, γυαλί, μαργαριτάρια, κοράλλια, μάλλινα και λινά υφάσματα. Στη μέση βρισκόταν η Κεντρική Ασία
που με τα ζώα της - άλογα και βακτριανές καμήλες - βοηθούσε στη διακίνηση των αγαθών και προς τις
δύο κατευθύνσεις.
Από την Κίνα ήρθαν το γλυκάνισο, τα τριαντάφυλλα, τα χρυσάνθεμα, το κεχρί, η μουριά, αλλά και το χαρτί,
η πυρίτιδα και η μαγνητική πυξίδα.
Από τη Δύση ήρθαν στην Κίνα το τριφύλλι και τα κρασοστάφυλα. Η τέχνη της παρασκευής κρασιού ήρθε
αργότερα.
Από την Περσία φιστίκια, ροδάκινα, αχλάδια, καρύδια, νάρκισσος, μύρο, λιβάνι.
Από την Κεντρική Ασία αμύγδαλα, jade, λάπις λάζουλι, αγγούρια, κρεμμύδια, άλογα.
Από την Ινδία σπανάκι, λωτός, σανδαλόξυλο, πιπέρι, βαμβάκι.
Η πτώση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας το 15ο αιώνα διατάραξε τη ροή των αγαθών διαμέσου της Ασίας
και οι Ευρωπαίοι άρχισαν να αναζητούν θαλάσσιες οδούς προς την Άπω Ανατολή. Πορτογαλέζικα πλοία
- εξοπλισμένα με πυξίδες και εφοδιασμένα με πυρίτιδα - έφτασαν στην Κίνα το 1515, ανοίγοντας το δρόμο
στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, το οποίο έκανε πλέον περιττό το Δρόμο του Μεταξιού, με
αποτέλεσμα τη βαθμιαία παρακμή του.

Μεκόνγκ
Ο ποταμός

Μεκόνγκ, "ο πατέρας των

ποταμών" ή " ο ποταμός των εννέα
δράκων", με μήκος 4.350 χιλιόμετρα, είναι ο
έβδομος σε μήκος ποταμός της Ασίας και
από τους μεγαλύτερους του κόσμου.
Διαδραματίζει

από

τους

πανάρχαιους

χρόνους πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή
των λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Εκατομμύρια

Ταϊλανδών,

Καμποτζιάνων

και

Λαοτινών,
Βιετναμέζων

στηρίζονται στα νερά του για να καλλιεργήσουν το ρύζι, που αποτελεί τη βασική τροφή τους. Είναι
για την Ινδοκίνα ότι ο Νείλος για την Αίγυπτο. Ο Μεκόνγκ χρησιμεύει επίσης ως αρτηρία
επικοινωνιών, ενώ παράλληλα αποτελεί υγροβιότοπο μεγάλης σημασίας, με πλήθος ειδών φυτών
και ζώων να ζουν μέσα και γύρω από αυτόν.

Λάος

Το Λάος είναι περισσότερο ένα συνονθύλευμα φυλών με έντονες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες παρά
ένα ενιαίο έθνος με τη δυτική έννοια του όρου.
Σε όλο το βόρειο Λάος κυριαρχούν οι φυλές Λάο Σενγκ, που προέρχονται από τη Βιρμανία, το
Θιβέτ και τη Νότια Κίνα.
Εκτρέφουν γουρούνια, βουβάλια και κότες. Καλλιεργούν ρύζι και καλαμπόκι. …και όπιο. Το Λάος
είναι η τρίτη στον κόσμο, μετά τη Βιρμανία και το Αφγανιστάν, παραγωγός χώρα οπίου - εκατό
έως διακόσιους τόνους επεξεργασμένου προϊόντος ετησίως. Από την παραγωγή αυτή ζουν
60.000 οικογένειες σε 2.200 χωριά. Η μισή ποσότητα εξάγεται λαθραία μέσω Ταϊλάνδης και
Καμπότζης, ενώ η άλλη μισή παραμένει για εγχώρια κατανάλωση, καθότι σε πολλές φυλές
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως φάρμακο... ως νόμισμα πληρωμής εργασίας... ως
καλωσόρισμα στους μουσαφίρηδες... ως συστατικό μαγειρέματος …ως πασατέμπος για να
περνά η ώρα ή ακόμα και σε διάφορες θρησκευτικο-πνευματικές τελετές....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΣΚΑΜΠΑΤ [ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ]
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, την Ασκαμπάτ, την
"πόλη της αγάπης" (από την αραβική λέξη
"ashk"/"ishq": αγαπώ και την περσική κατάληξη abad
που σημαίνει κατοικία, πόλη). Το άσημο χωριουδάκι
του 1818 εξελίχθηκε από τις Ρωσικές στρατιωτικές
δυνάμεις σε μείζονα πόλη, στο πλαίσιο του λεγομένου
"Μεγάλου Παιχνιδιού", του ανταγωνισμού δηλαδή της
Τσαρικής Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας για τον
έλεγχο της Κεντρικής Ασίας κατά τον 19ο αιώνα.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΣΚΑΜΠΑΤ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΣΑ - ΑΣΚΑΜΠΑΤ
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας για
λίγες
ώρες
ξεκούρασης.
Στη
συνέχεια
θα
αναχωρήσουμε για την αρχαία Νίσα, που βρίσκεται 18
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας. Πριν από
2.000 χρόνια η Νίσα ήταν η πρωτεύουσα του
Παρθικού Βασίλειου. Η Βακτρία των Περσών,
κατακτήθηκε από τον Αλέξανδρο, ενσωματώθηκε στην
αυτοκρατορία των Σελευκιδών και εν συνεχεία
παρέμεινε ανεξάρτητο Ελληνιστικό κράτος μέχρι το 130
π.Χ. Ταυτοχρόνως δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία
των Πάρθων στη βάση των σατραπειών Βακτριανής,
Σωσιανής και Μαργιανής. Η παρθιακή αυτοκρατορία
αναπτύχθηκε ταχύτατα και έφθασε στη Μικρά Ασία,
κατανικώντας
πολλαπλώς
τους
Ρωμαίους.
Φθάνοντας θα επισκεφθούμε το τζαμί Τουρκμενμπασί,
την Ακρόπολη και το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο
Ιστορίας
και
Εθνογραφίας.
Επιστροφή
στην
Ασκαμπάτ και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το Πάρκο της
Ανεξαρτησίας, την πλατεία Τουρκμέν και το μνημείο
του Λένιν. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΑΣΚΑΜΠΑΤ - ΜΑΡΥ - ΑΣΚΑΜΠΑΤ
Νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
απ΄ όπου θα πετάξουμε για το Μαρύ, έναν σημαντικό
σταθμό πάνω στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, με
στόχο να επισκεφθούμε την αρχαία πόλη Μερβ που
απέχει 40 χιλιόμετρα από τη σύγχρονη πόλη. Ο
αρχαιολογικός χώρος συγκαταλέγεται στον κατάλογο
μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ και επιδεικνύει ευρήματα που φτάνουν μέχρι την 3η χιλιετία π.Χ. Μετά την ξενάγησή μας θα
επιστρέψουμε στο Ασκαμπάτ με απογευματινή πτήση. Διανυκτέρευση.

Λίγα λόγια για την αρχαία πόλη Μερβ
Η πόλη Μερβ (Μerv) γνώρισε μία μακρά περίοδο ακμής από την εποχή των Σελευκιδών και μετά. Πέραν της
γεωγραφικής της θέσης, υπήρξε και μείζον μεταποιητικό κέντρο - βρέθηκαν κόκκοι βαμβακιού από τον 5ο αιώνα και
εργαστήριο χάλυβος από τον 10ο αιώνα. Φαίνεται ότι η όαση της Μερβ ανήκε στο λεγόμενο "Αρχαιολογικό
Σύμπλεγμα της Βακτριανής - Μαργιανής" την εποχή του χαλκού. Παρά το γεγονός ότι περιήλθε στην εξουσία των
πολλών κατακτητών της περιοχής, ήταν μία κοσμοπολίτικη πόλη, όπως φαίνεται από τις πολλές θρησκείες που
συνυπήρξαν εκεί: Νεστοριανοί Χριστιανοί, Βουδιστές, Μανιχαϊστές και Ζωροάστρες.
Η Μερβ ήταν από τις πρώτες πόλεις που κατακτήθηκαν από τους Άραβες και απετέλεσε ορμητήριό τους για την
κατάκτηση της Κεντρικής Ασίας.
Η εξέλιξή της διακόπηκε βίαια τον Φεβρουάριο του 1221, όταν ο γιός του Τζένκινς Χαν, ο Tolui, έσφαξε όλο τον
ήδη παραδοθέντα πληθυσμό - λέγεται ότι σφαγιάστηκαν περί το ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως τους επισκέψιμους χώρους του Erk-Kala, μία από τις πρωταρχικές
φάσεις, το Gaur-Kala της Ελληνοβακτριανής εποχής και το μαυσωλείο του Sultan Sanjar, του τελευταίου ηγεμόνα
πριν την κατάκτηση της πόλης από τις τουρκομανικές φυλές.

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΣΚΑΜΠΑΤ - ΑΛΜΑ ΑΤΑ [ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ]
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην
πτήση για την πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν,
την Άλμα Άτα (Άλματυ). Η Άλμα Άτα είναι η
μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν,
πρωτεύουσα της χώρας μέχρι το 1997 και σημαντικό
οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας για λίγες ώρες
ξεκούρασης. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την
ξενάγησή μας στα αξιοθέατα της πόλης με το
έντονο μουσουλμανικό χρώμα, αλλά και με τις
Ρωσικές επιδράσεις από την εποχή που το
Καζακστάν ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Θα
επισκεφθούμε το πάρκο Πανφίλοφ, που ονομάστηκε
έτσι προς τιμήν του 28ου τάγματος του Μιχαήλ
Πανφίλοφ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, τον καθεδρικό ναό Ζένκοφ, ένα
εντυπωσιακό κτίριο κατασκευασμένο αποκλειστικά
από ξύλο, το εθνικό μουσείο μουσικών οργάνων,
την κεντρική πλατεία της πόλης κ.ά. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΜΑ ΑΤΑ - ΚΟΡΝΤΑΪ - ΜΠΙΣΚΕΚ
[ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ]
Πρωινή οδική αναχώρηση για την περιοχή των
συνόρων Κορντάι, από όπου θα συνεχίσουμε για
την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ. Άφιξη
και ξενάγηση της πόλης με τις φαρδιές λεωφόρους
και τα Σοβιετικού τύπου κτίρια, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία Ala-Too, το
Victory Park, το Κοινοβούλιο και θα κάνουμε μια
στάση στο Oak Park για να θαυμάσουμε το μνημείο
"Manas on the Hors". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Κατά τη διάρκεια του δείπνου μας σε τοπικό
εστιατόριο θα παρακολουθήσουμε μια φολκλορική
παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια και θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την πλούσια
μουσική παράδοση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας
χώρας. Θα μας κάνουν εντύπωση τα μουσικά
όργανα της περιοχής, όπως το Komuz - τοπική
κιθάρα, temiz
komuz - ένα σιδερένιο πνευστό
όργανο και το φλάουτο του Κιργιστάν. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΙΣΚΕΚ - ΜΠΑΛΑΣΑΓΚΟΥΝ - ΛΙΜΝΗ ΙΣΙΚ
ΚΟΥΛ
Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό τη λίμνη
Ισίκ Κουλ. Σε περίπου 80 km από το Μπισκέκ θα
επισκεφθούμε τον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο
Μπαλασαγκούν
και
τον
περίφημο
Μιναρέ
Μπουράνα. Ισίκ Κουλ σημαίνει "ζεστό νερό" και
πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη
στον κόσμο, μετά την Τιτικάκα στις Άνδεις. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΣΙΚ ΚΟΥΛ - ΤΣΟΛΠΟΝ ΑΤΑ ΝΑΡΙΝ
Πρωινή αναχώρηση για τη μικρή πόλη Τσολπόν Ατά,
που βρίσκεται στη βόρεια όχθη της λίμνης Ισίκ Κουλ.
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υπαίθριο μουσείο
των πετρογλυφικών, που αποτελεί ένα μοναδικό
αξιοθέατο. Σε έναν ανοικτό χώρο, που αποκαλείται
εύστοχα "ο κήπος με τις πέτρες", βρίσκονται βράχοι με χαραγμένα πετρογλυφικά, που χρονολογούνται από
το 500 π.Χ. έως το 600 μ.Χ. Συνεχίζουμε για την πόλη Ναρίν του κεντρικού Κιργιστάν. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΡΙΝ - ΚΑΣΓΚΑΡ [ΚΙΝΑ]
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε
για το πέρασμα Τοργκάτ και τα σύνορα του
Κιργιστάν με την Κίνα. Αφού περάσουμε τις
συνοριακές
διατυπώσεις,
θα
αλλάξουμε
οχήματα και θα συνεχίσουμε την υπέροχη
διαδρομή μας με προορισμό το Κασγκάρ (Κάσι).
Εκεί όπου οι ορεινοί όγκοι της Κεντρικής Ασίας
αγκαλιάζουν την έρημο Τακλαμακάν και το Ισλάμ
διαπερνά τα σύνορα της Κίνας, βρίσκεται η
σημαντικότερη όαση της Κινεζικής Δύσης, το
Κασγκάρ, μια πόλη-σταθμός στον Δρόμο του
Μεταξιού και των καραβανιών της Κεντρικής
Ασίας. Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι
Ουιγούροι και η πόλη είναι διάσπαρτη με μνημεία
μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής. Οι δρόμοι της
αντηχούν μέχρι σήμερα τα βαρυφορτωμένα με πολύτιμα αγαθά
καραβάνια που διέσχιζαν το πιο εχθρικό τοπίο της γης και αποπνέουν την
εξωτική ατμόσφαιρα της ένδοξης εκείνης εποχής, φέρνοντας μνήμες που
έρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΓΚΑΡ - ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛ - ΚΑΣΓΚΑΡ
Η σημερινή μας ημέρα μας επιφυλάσσει μία ολοήμερη εκδρομή στη
λίμνη Καρακούλ, που απέχει περί τα 200 χιλιόμετρα από το Κασγκάρ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

"… Η μεγαλύτερη πόλη και η πιο
σπουδαία είναι η Κασγκάρ. Οι
κάτοικοι ζουν από το εμπόριο και
τη βιοτεχνία. Έχουν πολύ
όμορφα
δενδροπερίβολα,
αμπέλια και καλοδιατηρημένα
κτήματα.
Εδώ
καλλιεργούν
άφθονο βαμβάκι, παράλληλα με
λινάρι και κάνναβη. Το έδαφος
είναι εύφορο και παράγει κάθε τι
απαραίτητο για η ζωή. Για
πολλούς εμπόρους αυτή η χώρα
γίνεται η αφετηρία απ΄ όπου
ξεκινάνε για να πουλήσουν τα
εμπορεύματά τους σε όλο τον
κόσμο. Εδώ υπάρχουν μερικοί
νεστοριανοί που έχουν δικές
τους εκκλησίες και τη δική τους
θρησκεία,
ακολουθούν
το
ελληνικό τυπικό …"

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΓΚΑΡ
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα θα απολαύσουμε κατά τη
σημερινή μας ημέρα, καθώς θα γνωρίσουμε την πολύχρωμη
Κυριακάτικη αγορά της πόλης, ίσως το μεγαλύτερο και το πιο θεαματικό
παζάρι της Ασίας. Κάθε περιοχή και εθνότητα της Κεντρικής Ασίας
αντιπροσωπεύεται με ένα πρόσωπο, μια γλώσσα, μια φορεσιά. Μια
πανσπερμία φυλών. Θα συναντήσουμε ανθρώπους από κάθε γωνιά,
ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά της Κεντρικής Ασίας, που
έρχονται εδώ για να αγοράσουν, να παζαρέψουν ή να πουλήσουν
οτιδήποτε - από καμήλες μέχρι σταφίδες. Η αναβίωση του ιστορικού
εμπορικού ρόλου της πόλης. Και μην ξεχνάτε: τα τοπικά ταξί - κάρα με
γαϊδούρια - θα είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν! Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα
επισκεφθούμε το μεγάλο τζαμί, το μαυσωλείο του Abakh Hoja και την παλιά πόλη με τα τυπικά σπίτια των
Ουιγούρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

11n ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΓΚΑΡ - ΟΥΡΟΥΜΚΙ - ΤΟΥΡΠΑΝ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ουρούμκι, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής
Σιντσιάνγκ. Το Ουρούμκι είναι μια αναπτυσσόμενη μητρόπολη και συγκοινωνιακός κόμβος στον δρόμο για
το Θιβέτ, το Πακιστάν και την Κεντρική Ασία. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε οδικώς για το Τουρπάν. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Jiaohe,
που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, στην κοιλάδα
Yarnaz. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
12n ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΡΠΑΝ
Η λεκάνη του Τουρπάν, μια περιοχή ανάμεσα την έρημο
Τακλαμακάν και τα βουνά Τιαν Σαν (Ουράνια Βουνά),
βρίσκεται 154 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της
θάλασσας. Είναι ένα από τα πιο θερμά μέρη της Κίνας και
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη μέση της ερήμου, η γη
της είναι εύφορη και παράγει βαμβάκι και σταφύλια. Η
πλούσια αυτή βλάστηση στη μέση της ερήμου οφείλεται στα
Καρέζ, ένα σύστημα υπόγειων αγωγών μήκους 2.500
χιλιομέτρων που μεταφέρουν το νερό από τα βουνά Τιαν
Σαν χωρίς μηχανική ώθηση, μόνο με τη βαρύτητα. Στο
Τουρπάν θα επισκεφθούμε τις σπηλιές Μπεζελίκ, οι ναοί των οποίων από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα ήταν
σημαντικά βουδιστικά κέντρα. Οι νωπογραφίες τους αποτελούν σπάνια παραδείγματα βουδιστικής τέχνης.
Θα επισκεφθούμε επίσης την αρχαία πόλη Καοτσάνγκ και τη νεκρόπολή της, την Αστάνα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
13n ΗΜΕΡΑ: ΤΟΥΡΠΑΝ - ΛΙΟΥΓΙΟΥΑΝ - ΛΙΜΝΗ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ - ΝΤΟΥΝΧΟΥΑΝΓΚ
Μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό και επιβίβαση
στο γρήγορο τραίνο με προορισμό το Λιουγιουάν.
Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε οδικώς για το όρος
Μίνγκσα και τη Λίμνη της Ημισελήνου, που βρίσκεται στο
σημείο συνάντησης της ερήμου με την όαση. Η λίμνη αυτή
που τροφοδοτείται από πηγές, βρίσκεται ανάμεσα σε
αμμόλοφους, απ΄ όπου θα έχουμε μια πανοραμική θέα
της καταπράσινης όασης που περιβάλλεται από ένα
ερημικό, χωρίς τέλος, τοπίο. Συνεχίζουμε για το
Ντουνχουάνγκ, την πόλη που βρίσκεται στο ανατολικό
άκρο της ερήμου Τακλαμακάν και το όνομά της σημαίνει
"η έρημος που δεν έχει επιστροφή". Ίσως δεν υπάρχει άλλη
περιοχή πάνω στη γη, στην οποία επί αιώνες ο πολιτισμός
να επηρεάστηκε τόσο πολύ από την οικονομία, όσο στους εμπορικούς δρόμους της Κεντρικής Ασίας και
ιδιαίτερα στις πόλεις - οάσεις ανάμεσα στο Ντουνχουάνγκ και το Κασγκάρ. Οι μόνιμες διαμάχες των Κινέζων
με τους βόρειους γείτονές τους, τους Χίουνγκ-νου, επέφεραν την επέκταση του Σινικού τείχους προς τα
δυτικά και την ίδρυση ενός ισχυρού στρατιωτικού οχυρού, του Ντουνχουάνγκ, που σε σύντομο χρονικό
διάστημα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Για χίλια περίπου χρόνια η πόλη αυτή
υπήρξε ο κινητήριος μοχλός του Κινεζικού δυτικού εμπορίου. Την εποχή της άνθισης του Δρόμου του
Μεταξιού, το Ντουνχουάνγκ ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις της Ασίας. Για τους Κινέζους ήταν το
άκρο του πολιτισμένου κόσμου. Βαδίζοντας κανείς σήμερα στα δρομάκια του με τα στενά σπίτια, είναι
δύσκολο να αντιληφθεί το μέγεθος της παλιάς του αίγλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
14n ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΝΧΟΥΑΝΓΚ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΟΥ ΜΟΓΚΑΟ - ΞΙΑΝ
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε τις φημισμένες
σπηλιές του Μογκάο, "τα σπήλαια με τα χίλια είδωλα του
Βούδα". Το θέαμα είναι συγκλονιστικό: κάθετοι απότομοι
βράχοι, μήκους 1.600 μέτρων και ύψους 3-4 ορόφων με
εκατοντάδες τρύπες, που κάθε μια τους οδηγεί σε μια μικρή ή
μεγάλη σπηλιά και που κάθε σπηλιά περιέχει ύψιστης
τελειότητας
τοιχογραφίες
και
αγάλματα
–
ένα
εικονογραφημένο βιβλίο που παρουσιάζει την εξέλιξη της
τέχνης στην Κεντρική Ασία και την Κίνα σε διάστημα 800 ετών,
ένα ολόκληρο μουσείο με αριστουργήματα βουδιστικής
τέχνης μέσα σε μια "κυψέλη" από ψαμμίτη. Οι σπηλιές αυτές ήταν χώροι διαλογισμού και τελετών της
βουδιστικής πίστης. Οι δύο θρησκείες, ο βουδισμός και το Ισλάμ έφθασαν στην Κίνα από τον Δρόμο του
Μεταξιού. Από τον τόπο γέννησής του στην Ινδία, ο βουδισμός διαδόθηκε στην περιοχή αυτή από
ιεραποστόλους που ακολουθούσαν τα χνάρια των εμπόρων.

Σ΄ αυτή την κατά το πλείστον σήμερα
μουσουλμανική περιοχή, κάποιοι σταθμοί
καραβανιών έγιναν ακμαία βουδιστικά
κέντρα. Από την κληρονομιά αυτής της
εποχής τα σπήλαια του Ντουνχουάνγκ είναι
αναμφίβολα τα πιο συγκλονιστικά, γιατί
εκτός από το ότι αποτελούν έναν
αρχαιολογικό θησαυρό, είναι και πόλος
έλξης προσκυνητών. Στη συνέχεια θα
μεταβούμε
στο
αεροδρόμιο
και
θα
επιβιβαστούμε στην πτήση μας για το Ξιάν.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
15n ΗΜΕΡΑ: ΞΙΑΝ
Το Ξιάν είναι η πόλη-θησαυροφυλάκιο του
κινέζικου πολιτισμού, η πρώτη αρχαία
πρωτεύουσα της "Αυτοκρατορίας του
Κέντρου" και μια από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του αρχαίου κόσμου. Ο
Δρόμος του Μεταξιού ξεκινούσε από εδώ και οι ξένοι πρέσβεις και έμποροι
έφερναν μαζί τους θρησκείες και πολιτισμούς ξένους. Στην πόλη έχει διατηρηθεί
μια ιδιαίτερα δραστήρια μουσουλμανική κοινότητα έως τις μέρες μας. Κατά τη
διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε τα καλοδιατηρημένα
τείχη της δυναστείας των Μινγκ, τα οποία εκτείνονται σε μήκος 16 χιλιομέτρων, το
ιστορικό μουσείο καθώς και το βουδιστικό μοναστήρι με την 7όροφη Παγόδα
της Μεγάλης Χήνας, το μόνο κτίσμα της δυναστείας των Τανγκ που σώζεται στην
πόλη. Το βράδυ απολαύστε έναν περίπατο στο παρακείμενο θεματικό πάρκο της
δυναστείας Τανγκ, μαζί με ένα πλήθος Κινέζων που συρρέει εκεί. Διανυκτέρευση.
16η ΗΜΕΡΑ: ΞΙΑΝ - ΚΟΥΝΜΙΝΓΚ
Το Ξιάν αποτέλεσε πρωτεύουσα ένδεκα δυναστειών. Σήμερα είναι ο σημαντικότερος προορισμός των
επισκεπτών της Κίνας, αφού εδώ έγινε το 1974 μια εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη, ίσως η
σημαντικότερη του 20ου αιώνα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ταφικό κτέρισμα της ανθρωπότητας. Αυτό το
θαύμα θα επισκεφθούμε σήμερα, ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό μνημείο: το Μουσείο των 6.000 πήλινων
στρατιωτών σε φυσικό μέγεθος, που στέκουν φύλακες στο Μαυσωλείο του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ Τι,
ο οποίος πέθανε πριν από περίπου 2.300 χρόνια, καθώς και το Μουσείο με τα μπρούντζινα άρματα. Μια
μαρτυρία της δύναμης, της ανάπτυξης και της ακμής της χώρας κατά την περίοδο της ολιγόχρονης
δυναστείας των Τσιν (221-206 π.Χ.). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
επαρχίας Γιουνάν, το Κουνμίνγκ, το πολιτικό, πολιτιστικό και επικοινωνιακό κέντρο της Νότιας Κίνας. Η "πόλη
της αιώνιας Άνοιξης" έχει κλίμα ευχάριστο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω του υψομέτρου της (1.900
m). Περιβάλλεται από μοναδικά τοπία και παρουσιάζει τεράστιο πολιτιστικό ενδιαφέρον, ενώ τα ανθισμένα
πάρκα και οι κήποι της, τα εμπορικά κέντρα, τα φαρδιά πεζοδρόμια και οι ποδηλατοδρόμοι της, την κάνουν
ευχάριστη στην περιήγηση. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
17η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΝΜΙΝΓΚ - ΤΖΙΝΓΚΟΝΓΚ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Τζινγκόνγκ,
πρωτεύουσα της περιφέρειας Ξισουανγκμπάνα, που
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της επαρχίας Γιουνάν. Η πόλη
αυτή με τους δεντροφυτεμένους δρόμους είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Μεκόνγκ. Φθάνοντας θα
επισκεφθούμε την τοπική αγορά της κοντινής πόλης
Menghai, το οκταγωνικό περίπτερο στο χωριό Jinzhen,
τον κήπο του τσαγιού στο όρος Ναννούο (Nannuo shan)
και το χωριό Aini. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
18η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΙΝΓΚΟΝΓΚ - ΜΕΝΓΚΛΑ
Συνεχίζουμε σήμερα τη διαδρομή μας με επισκέψεις στο
χωριό Ganlanba της εθνότητας των Ντάι, καθώς και στον
Τροπικό Βοτανικό Κήπο στο Menglun (Xishuangbanna
Tropical Botanical Garden), που καλύπτει περισσότερα από 1000 εκτάρια και περιλαμβάνει περίπου 13.000
είδη τροπικών φυτών. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

19η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΝΓΚΛΑ - ΜΠΟΤΕΝ - ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜΤΑ (ΛΑΟΣ)
Πρωινή αναχώρηση για το Μπότεν, που βρίσκεται στα σύνορα της Κίνας με το Λάος. Μετά τις σχετικές
διατυπώσεις θα εισέλθουμε στο Λάος και θα συνεχίσουμε
τη διαδρομή μας για την πόλη Λουάνγκ Νάμτα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
20η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜΤΑ - ΜΠΑΝ ΤΣΑΛΕΟΥΝΣΟΥΚ ΜΠΑΝ ΝΑΛΑΝ
Ξεκινάμε σήμερα τη διήμερη εξόρμησή μας στην περιοχή.
Πρωινή αναχώρηση μέσω του Μπαν Τσαλεουνσούκ, που
βρίσκεται στα νότια της Λουάνγκ Νάμτα, για μια θαυμάσια
δασική διαδρομή στη σκιά αιωνόβιων δέντρων, με
προορισμό το Μπαν Ναλάν. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία
να μάθουμε για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της
φυλής των Χμου. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια του
καταυλισμού μας. Διανυκτέρευση.
21η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝ ΝΑΛΑΝ - ΜΠΑΝ ΝΑΛΟΥΝ ΤΑΪ - ΜΠΑΝ
ΝΑΜΚΟΪ - ΜΠΑΝ ΝΑΜΛΟΥΕ - ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜΤΑ
Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα της εξόρμησής μας θα
πορευτούμε παράλληλα με τον ρου του ποταμού - μια
ακόμα υπέροχη διαδρομή μέσα από μονοπάτια με ψηλά
δέντρα και μπαμπού, που φιλοξενούν πολλά είδη
πουλιών. Επιστρέφουμε στην Λουάνγκ Νάμτα με
αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη
ζωή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

22η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΑΝΓΚ ΝΑΜΤΑ - ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ [ΤΑΪΛΑΝΔΗ]
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τα σύνορα του Λάος με την Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής μας θα επισκεφθούμε χωριά ορεινών φυλών και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον
τρόπο ζωής τους. Μετά τις διατυπώσεις θα συνεχίσουμε για το Τσιάνγκ Ράι, τη βορειότερη επαρχία της
Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο" ή "Τρίγωνο του Οπίου". Η περιοχή είναι επίσης
γνωστή και ως η "Πύλη για τη Νότια Κίνα". Η πόλη ιδρύθηκε από τον βασιλιά Meng Rai το 1262 και ήταν η
πρώτη πρωτεύουσα της δυναστείας του πριν πέσει στα χέρια των Βιρμανών, όπου παρέμεινε για πολλές
εκατοντάδες χρόνια. Διαθέτει τους δικούς της χαλαρούς ρυθμούς, την ήρεμη ζωή της επαρχίας και το καλό
κλίμα - με λιγότερη υγρασία και περισσότερο φρέσκο αέρα, που έρχεται από τα γύρω βουνά. Πολλά
βουδιστικά μοναστήρια και ναοί με "εξωτική" αρχιτεκτονική υψώνουν τους χρυσοποίκιλτους οβελίσκους τους
στον ουρανό. Το βράδυ ένας μικρός εμπορικός δρόμος της πόλης μετατρέπεται σε υπαίθρια αγορά και
ζωντανεύει από τους εκατοντάδες μικροπωλητές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
23η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ (ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ)
Πρωινή οδική αναχώρηση για την περιοχή του Χρυσού Τριγώνου, στα σύνορα των τριών χωρών,
Ταϊλάνδης, Βιρμανίας και Λάος. Εκεί θα απολαύσουμε μια βόλτα με βάρκα στον ποταμό Μεκόνγκ. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στο Μάε Σάε, την περιοχή των χερσαίων συνόρων της Ταϊλάνδης με τη Βιρμανία,
όπου καθημερινά λειτουργεί μια μεγάλη αγορά με κάθε λογής αγαθά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
24η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Κοσμοπολίτικη
μεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική, η πόλη είναι χτισμένη στον ποταμό Τσάο Πράγια ή Μάε Νάμ (Μενάμ) και
ονομάζεται "Βενετία της Ανατολής" από τις πολυάριθμες διώρυγες και κανάλια (κλόνγκ), που τη διατέμνουν.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

25η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει σήμερα το πρωί με βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού με τα αμέτρητα
κανάλια. Θα φθάσουμε στο Θόνμπουρι, την 3η κατά σειρά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (1767-1782), όπου
θα επισκεφθούμε τον παλιότερο ναό της πόλης, τον Ναό της Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια
κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει θεαματικά στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι
της Μπανγκόκ, που έχει χαρακτηρισθεί ως το 8ο θαύμα του κόσμου. Κτίστηκε το 1783 και καλύπτει μια
έκταση 218.400 m2. Περικυκλωμένα από ένα ψηλό άσπρο τείχος μήκους 1.900 μέτρων, μια συστάδα 100
διαφορετικών, πολυτελών και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτίρια, εκπροσωπούν 200 χρόνια ιστορίας και
αρχιτεκτονικού πειραματισμού. Ναοί με πολύχρωμες πορσελάνινες διακοσμήσεις, στούπες, πύργοι,
επιβλητικές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, μυθολογικές μορφές και εκπληκτικές τοιχογραφίες συνθέτουν ένα
σχεδόν εξωπραγματικό σκηνικό. Ολόκληρο το Ραμαγιάνα (Ramakien), το έπος που γράφτηκε στην Ινδία
πριν από 2.000 χρόνια και έγινε παραμύθι από την Κατμαντού ως το Μπαλί, χορός στη Μαλαισία και
κουκλοθέατρο στην Ινδονησία, είναι θαυμάσια ζωγραφισμένο στο εσωτερικό μέρος του περιστυλίου. Εδώ
βρίσκεται και ο Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα με το περίφημο άγαλμα του Βούδα από νεφρίτη (όχι
σμαράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, στολισμένο με πολύτιμα πετράδια, που φυλάσσεται σε μια γυάλινη
προθήκη. Είναι η πιο ιερή μορφή της Ταϊλάνδης, προστάτης της χώρας. Συνεχίζουμε για τον Ναό Βατ Πο,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμμένη στάση.
Ο ναός αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου μασάζ στη χώρα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
26η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την κοσμική μεγαλούπολη, που προσφέρει άπειρες επιλογές για βόλτες,
αγορές και επισκέψεις.
27η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
28η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ

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

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη*

Από Λάρνακα**

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από
Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό
εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα
περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα και τους φόρους

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 14/06, 23/08, 20/09, 11/10

6.390 €

7.390 €

6.570 €
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση

με τους φόρους και το αεροπορικό
Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.090 €
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.
Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι
ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν
διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και θέλετε να
φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 €
το άτομο με μεταφορές.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό
 Ξενοδοχεία 4*, 5* ή τα καλύτερα που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές (απλά καταλύματα)
 Ημιδιατροφή
 Μεταφορές με μικρά πούλμαν, με ειδικά αυτοκίνητα
4Χ4 και με τραίνο
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις και είσοδοι στα διάφορα
αξιοθέατα, εκδηλώσεις και διάφορες δραστηριότητες
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Τοπικός οδηγός/ξεναγός
 Έλληνας έμπειρος αρχηγός
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά
Versus Travel

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας
αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα κρατήσεων), 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: 800 €
 Φόροι αεροδρομίων που πληρώνονται τοπικά και δεν περιλαμβάνονται στους φόρους που
πληρώνονται στην Αθήνα
 Βίζες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Το ταξίδι αυτό απευθύνεται σε ολιγαρκείς και αποφασισμένους ταξιδιώτες. Τα ξενοδοχεία σε ορισμένες

περιοχές είναι απλά καταλύματα και οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για συμβιβασμούς σε
θέματα ποιοτικών απαιτήσεων.


Η φύση και οι συνθήκες του ταξιδιού απαιτούν καλή φυσική κατάσταση.



Οι οδικές διαδρομές είναι δύσκολες και οι πτήσεις εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, όποτε το

πρόγραμμα τροποποιείται ανάλογα, ακόμα και με πιθανή παράλειψη κάποιων προορισμών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σε όποιον ταξιδιώτη έχει στο διαβατήριό του σφραγίδα εισόδου στην Ταϊβάν δεν
επιτρέπεται η έκδοση βίζας για την Κίνα και κατά συνέπεια η είσοδός του στη χώρα

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.

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.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με
υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.

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, 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.


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.

Δημιουργήσαμε το Versus Club
Η ΙΔΕΑ 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
Δεκέμβριο 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.


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

Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές"
Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους
παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για αμερικάνους ή
βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε 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!!!

