Πλήρες Ουζµπεκιστάν
Τασκένδη, Σαχριζάµπς, Χίβα, Σαµαρκάνδη, Μπουχάρα
µε το παρθένο Εθνικό Πάρκο Ουγκάµ-Τσατκάλ & την ηµιαυτόνοµη περιοχή της Νουκούς
Αναχώρηση: 16/03/2017
Φολκλορική παράσταση στην Μπουχάρα
Μουσική και χοροί της Χορεσµίας στη Χίβα
Παράσταση ακροβατών στη Χίβα
Με άµεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην
Τασκένδη την ηµέρα άφιξης
Με εξειδικευµένο Έλληνα αρχηγό

11 ηµέρες

Με καινοτοµίες που πρώτο το
Versus Travel ενέταξε στο
πρόγραµµά του και ΜΟΝΟ στο
Versus Travel θα βρείτε

Το Ουζµπεκιστάν, στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, ανάµεσα στους ποταµούς Αµού Ντάρια και Σιρ Ντάρια, είναι µια χώρα
που για αιώνες υπήρξε σηµείο αναφοράς για όλες τις µεγάλες στιγµές της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις δύο του πόλεις, που
υπήρξαν κοιτίδες πολιτισµού και µητροπόλεις αυτοκρατοριών, τις θρυλικές Σαµαρκάνδη και Mπουχάρα, ανασύρει µνήµες
πολύβουων καραβανιών που πληµµυρίζουν τα χάνια κατά µήκος του «∆ρόµου του Μεταξιού». Στη µέση της ερήµου, σχεδόν
στο πουθενά, η Xίβα, µια πόλη βγαλµένη από το λήθαργο της αφάνειας, λάµπει ξανά σαν πολύτιµο πετράδι και επιδεικνύει
µε περηφάνια τις χάρες της. Τζαµιά µε γαλάζιους θόλους, ψηλόλιγνοι µιναρέδες, παλάτια, χάνια, µεντρεσέδες και σκεπαστά
παζάρια µε όλα τα χρώµατα, τα αρώµατα και τα προϊόντα της Ανατολής, το κάθε τι στη χώρα αυτή µοιάζει να ξεπροβάλλει
µέσα από σελίδες παραµυθιού. Γεφύρια, χωριά και σκηνές νοµάδων διανθίζουν µια ύπαιθρο ζωντανή και πολύχρωµη.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι που θα αιχµαλωτίσει το νου και την καρδιά σας!

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel
Προσέξτε τις ποιοτικές διαφορές!
Καινοτοµίες που πρώτο το Versus Travel ενέταξε στο πρόγραµµά του και ΜΟΝΟ στο Versus
Travel θα τις βρείτε, καθιστώντας το πρόγραµµα αυτό εµπειρία ζωής!
Μόνο στο Versus µε την άφιξη στην Τασκένδη, άµεση µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας - πολύ
βασικό για να απολαύσουµε το ταξίδι µας.
Περιλαµβάνει τη σιδηροδροµική διαδροµή µε άριστο τρένο από την Τασκένδη στη Σαµαρκάνδη, που πρώτο το
Versus ενέταξε στα προγράµµατά του και µόνο στο Versus θα βρείτε. Η διαδροµή αυτή µε το τρένο συντοµεύει κατά
πολύ την αντίστοιχη κουραστική οδική, µας προσφέρει ταχύτητα και άνεση και το πλεονέκτηµα να βιώσουµε µία από τις
πιο ιδιαίτερες σιδηροδροµικές διαδροµές. Το πούλµαν µας έτσι και αλλιώς θα µετακινηθεί από την Τασκένδη στη
Σαµαρκάνδη. To Versus Travel προσθέτει τη διαδροµή αυτή για επιπλέον απόλαυση.
Ολοήµερη εκδροµή στα ασύγκριτης οµορφιάς βουνά του Ουζµπεκιστάν, στο Εθνικό Πάρκο Ουγκάµ - Τσατκάλ,
100 χλµ. Β∆ της Τασκένδης.
Επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Καρακαλπακστάν, τη Νουκούς.
Θεατρική παράσταση στη Σαµαρκάνδη στο Θέατρο El Merosi.
Τελετή τσαγιού σε οικογένεια στην Τασκένδη, για να έρθουµε σε επαφή µε τις συνήθειες του τοπικού στοιχείου
της χώρας.
Ισορροπιστές στη Χίβα.
Φολκλορική παράσταση στην Μπουχάρα.
Ειδικό γεύµα στην Μπουχάρα σε κτίριο του 19ου αιώνα, όπου θα νιώσουµε σαν να µπαίνουµε στη σπηλιά του
Αλαντίν. Εκεί θα συµµετέχουµε στην παρασκευή του εθνικού πιάτου Manti, ένα γεύµα που φτιάχνεται σε ειδική περίσταση
της ζωής των ντόπιων. Οικογένεια από το Ουζµπεκιστάν θα παρασκευάσει για εµάς παραδοσιακά φαγητά.
Το ταξίδι συνοδεύει εξειδικευµένος Έλληνας αρχηγός - συνοδός.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά.
Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel.

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.

Από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που µπορεί να πραγµατοποιήσει κάποιος στην Ασία.
Ύστερα από µεγάλη επιτόπια έρευνα και από δεκάδες ταξίδια µας στην Κεντρική Ασία,
µπορούµε να καυχιόµαστε ότι διαθέτουµε το πληρέστερο πρόγραµµα στο Ουζµπεκιστάν, µε
«κρυµµένες» παροχές, επισκέψεις και πάνω από όλα διείσδυση στη µαγεία της χώρας, την
πύλη για τη γνωριµία µας µε την Κεντρική Ασία και την ιστορία της, µε πόλεις - σταθµούς
στον «∆ρόµο του Μεταξιού».
Ένα ταξίδι µε διαδροµές σε έρηµο και στέπα, ανάµεσα στον Ώξο και τον Υαξάρτη.
∆είτε βήµα βήµα τι προσφέρει το παρόν πρόγραµµα και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο!

Εξερευνήστε την ιστορική πρωτεύουσα του Ταµερλάνου, τη θρυλική Σαµαρκάνδη,
το «µαργαριτάρι του µουσουλµανικού κόσµου».
Αφουγκραστείτε τους µακρινούς ήχους του αρχαίου «∆ρόµου του Μεταξιού».
Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της γοητευτικής Μπουχάρα.
∆ιασχίστε το απόκοσµο τοπίο της Ερήµου Κίζιλ Κουµ.
Περιηγηθείτε στα πλακόστρωτα δροµάκια της πιο καλοδιατηρηµένης µεσαιωνικής
πόλης της Κεντρικής Ασίας, της Χίβα.

Περιπλάνηση και εξερεύνηση
Το Ουζµπεκιστάν βρίσκεται χωµένο κάπου στο κέντρο της Ασίας. Λίγοι
γνωρίζουν την οµορφιά που κρύβει αυτός ο τόπος. Οι πόλεις του µοιάζουν µε
κοσµήµατα ριγµένα στην άµµο. Περίτεχνη αρχιτεκτονική, µε πολλά ζωηρά
σχέδια και χρώµατα. Μεγάλα κάστρα στα χρώµατα της άµµου. Πολύβουες
αγορές, δρόµοι γεµάτοι κόσµο, οχήµατα περασµένων δεκαετιών και άνθρωποι
πάντοτε χαµογελαστοί συνθέτουν τις µαγευτικές εικόνες αυτής της χώρας.
Ξεκινώντας από την πρωτεύουσα Τασκένδη, θα περιηγηθούµε σε τόπους
µαγευτικούς: το «µαργαριτάρι του µουσουλµανικού κόσµου», τη θρυλική Σαµαρκάνδη, τη
γενέτειρα του Ταµερλάνου Σαχριζάµπς, τη γοητευτική Μπουχάρα, θρησκευτική και πολιτιστική
καρδιά της Κεντρικής Ασίας, και την πιο καλοδιατηρηµένη µεσαιωνική πόλη της Κεντρικής Ασίας,
τη Χίβα, που πίσω από τα ψηλά της τείχη κρύβονται τζαµιά, χάνια, µεντρεσέδες, χαµάµ, παλάτια,
σπίτια µε σκαλιστές πορτοσιές, σκεπαστά παζάρια και υπέροχοι µιναρέδες και, τέλος, τη Νουκούς
µε το περίφηµο µουσείο της.

Ταµερλάνος
Ο Ταµερλάνος γεννήθηκε το 1336 στην πόλη Σαχριζάµπζ κοντά στη
Σαµαρκάνδη και καυχιόταν ότι καταγόταν από τον Τζένγκις Χαν. Όπως
ο πρόγονος του, έτσι και αυτός ήταν ισχυρός και ανηλεής.
Ήταν ψηλός και ρωµαλέος, µε κοκκινωπό πρόσωπο και µακριά γένια.
Επίσης, κούτσαινε από το δεξί πόδι - από αυτό το γεγονός ονοµάστηκε
Τιµούρ Λενγκ (Τιµούρ ο Κουτσός), απ’ όπου προήλθε το όνοµα
Ταµερλάνος. Από κάθε πόλη που κατακτούσε διάλεγε τους καλύτερους
τεχνίτες, λόγιους και καλλιτέχνες και τους έστελνε στην πρωτεύουσά του.
Από το ∆ελχί της Ινδίας και από το Σιράζ και το Ισφαχάν της Περσίας
ήρθαν αγγειοπλάστες, χτίστες, γλύπτες και τεχνίτες µωσαϊκών. Όλοι αυτοί
καταπιάστηκαν µε τη δηµιουργία µιας πόλης αντάξιας ενός µεγάλου
κατακτητή.
Το µεγαλοπρεπέστερο, ίσως, οικοδόµηµα ήταν το Γκουρ-ι-Μιρ, ένα
πελώριο µαυσωλείο χτισµένο προς τιµήν του αγαπηµένου εγγονού του
Ταµερλάνου, του Ούλουγκ Μπεγκ, στο οποίο αργότερα τάφηκε και ο
ίδιος. Το µαυσωλείο έχει στην κορυφή του έναν πελώριο ραβδωτό θόλο, επενδυµένο µε γυαλιστερά γαλάζια
και τιρκουάζ επισµαλτωµένα πλακάκια. Κάτω από αυτόν τον ογκώδη γαλανό φάρο, µια λευκή επιγραφή σε
αραβική κουφική γραφή διακηρύσσει ότι «ο Θεός είναι αιωνιότητα». Μέσα στο µαυσωλείο βρίσκονται επιτύµβιοι
λίθοι, ενώ οι νεκροί αναπαύονται στην κρυπτή από κάτω.
Ο Ταµερλάνος πέθανε το 1405, όχι σε κάποια µάχη, αλλά ύστερα από ασθένεια, ενώ ετοιµαζόταν να εισβάλει
στην Κίνα. Η σορός του µεταφέρθηκε στη
Σαµαρκάνδη,
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νεφρίτη, το οποίο είχε µεταφερθεί από το Κινεζικό
Τουρκεστάν.
Το σώµα του Ταµερλάνου αναπαύτηκε όπως
του
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και
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σύµφωνα µε τον οποίο αν ποτέ διατάρασσαν το
νεκρικό ύπνο του, ο κόσµος θα γνώριζε καταστροφή µεγαλύτερη από κάθε άλλη που είχε προκαλέσει ο ίδιος ο
Ταµερλάνος.
Το 1941 ένας Ρώσος επιστήµονας πήρε την άδεια να ξεθάψει και να εξετάσει το σώµα του. Στις 22 Ιουνίου το κρανίο
του Ταµερλάνου, ύστερα από πάνω από 500 χρόνια στο σκοτάδι, ήρθε στο φως µπροστά στα µάτια πλήθους
παρατηρητών. Την ίδια µέρα η Γερµανία εισέβαλε στη Ρωσία...

Γεύσεις και ψώνια στο Ουζµπεκιστάν
Η τοπική κουζίνα παρουσιάζει ενδιαφέρουσες γεύσεις που αξίζει να δοκιµάσετε.
Το εθνικό φαγητό της χώρας ονοµάζεται «πλοφ» και αποτελείται από ρύζι µε ψιλοκοµµένα καρότα,
κρεµµύδια, σκόρδα, κρέας, σταφίδες και το τοπικό µπαχαρικό µπέρµπερι.
∆ιαφόρων ειδών σούπες, πιροσκί και χειροποίητα µακαρόνια (λαγκµάν στη γλώσσα των Ουζµπέκων)
συµπληρώνουν το βασικό µενού.
Στους δρόµους και στα παζάρια της πόλης θα βρείτε πεντανόστιµα στρογγυλά ψωµιά, είδος που οι
ντόπιοι καταναλώνουν σε µεγάλες ποσότητες.
Αξίζει επίσης να δοκιµάσετε την ντόπια βότκα, η οποία είναι πολύ πιο ελαφριά από τις ρωσικές.

Εκτός από τα διάσηµα χαλιά, τα οποία θα βρείτε κυρίως στη Σαµαρκάνδη και την Μπουχάρα, µπορείτε
να ψωνίσετε αντίκες, κοσµήµατα από κεχριµπάρι, χειροποίητα µεταξωτά µαντίλια, είδη λαϊκής τέχνης
και καλόγουστα κεραµικά.
Αξίζει, επίσης, να επισκεφτείτε τις αγορές όπου ψωνίζουν καθηµερινά οι ντόπιοι, για να ανακαλύψετε
παράξενα µπαχαρικά, µυρωδάτα φρούτα, εξαιρετικό µέλι και µαρµελάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΑΣΚΕΝ∆Η
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα
του Ουζµπεκιστάν, την Τασκένδη, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.
2η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝ∆Η (ΞΕΝΑΓΗΣΗ & ΤΕΛΕΤΗ ΤΣΑΓΙΟΥ)
Άφιξη, νωρίς το πρωί και µεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας (άµεση εγκατάσταση). Η Τασκένδη, µε
λειτουργική ρυµοτοµία, µοντέρνα κτίρια, χαρακτηριστική άνεση
χώρων και αρκετό πράσινο αποτελεί σήµερα το µητροπολιτικό
κέντρο της Κεντρικής Ασίας. Η ψυχή της πόλης χτυπά σε
ήρεµους ρυθµούς στα περιποιηµένα πάρκα και στις πλατείες µε
τα εντυπωσιακά σιντριβάνια και αγάλµατα, ενώ οι πυκνές
δεντροστοιχίες που διατρέχουν τις κεντρικότερες λεωφόρους
της πόλης χαρίζουν αφειδώς µια πράσινη υπερχειλίζουσα
οµορφιά. Μετά την ολιγόωρη ανάπαυσή µας θα
αναχωρήσουµε για µια πρώτη γνωριµία της πόλης, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα περιηγηθούµε στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Ανεξαρτησίας και θα επισκεφτούµε
µία οικογένεια φηµισµένων αγγειοπλαστών, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δοκιµάσουµε αυθεντικές λιχουδιές
πίνοντας τσάι. Θα δούµε µεταξύ άλλων τους µεντρεσέδες Μπαράκ Χαν και Κουκελµπάς, το Μαυσωλείο Kaffal
Shashi, τα τζαµιά Muy-Mubarak και Dzhuma, καθώς και το Μουσείο Εφαρµοσµένων Τεχνών του Ουζµπεκιστάν.
Αργότερα θα µας υποδεχτεί µία οικογένεια Ουζµπέκων, όπου θα µας σερβίρουν αυθεντικές λιχουδιές του τόπου
τους, καθώς θα παρακολουθήσουµε και την παραδοσιακή τελετή τσαγιού. ∆είπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝ∆Η - ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η
Συνεχίζουµε σήµερα µε το τρένο για την ιστορική πρωτεύουσα του Ταµερλάνου, τη θρυλική Σαµαρκάνδη, που
δικαιολογηµένα αποκαλείται η «Ρώµη της Ανατολής» και το «µαργαριτάρι του µουσουλµανικού κόσµου». Άφιξη
και πρώτη γνωριµία µε την πόλη, που θα ξεκινήσει µε το πιο πολυφωτογραφηµένο µνηµείο της πόλης, το
εντυπωσιακό Μαυσωλείο Γκουρ Eµίρ, στο οποίο βρίσκεται ο Τάφος του Ταµερλάνου, του ανθρώπου που
ανέδειξε τη Σαµαρκάνδη ως πρωτεύουσα µιας απέραντης µουσουλµανικής αυτοκρατορίας. Συνεχίζουµε µε το
εξαιρετικής ακριβείας αστεροσκοπείο του 15ου αιώνα, που είχε κατασκευάσει ο εγγονός του Ταµερλάνου, ο
Ούλουγκ Μπεκ, ο οποίος ήταν λάτρης των επιστηµών και κυρίως της αστρονοµίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιανυκτέρευση.

Λίγα λόγια για τη Σαµαρκάνδη
Μια ιδέα της µακρόχρονης ιστορίας της Σαµαρκάνδης είναι το γεγονός ότι η πόλη γιόρτασε το 1970 τα 2.500
χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν επαρκώς µεγάλη και γνωστή ως Μαρακάνδα, ώστε να διαχειµάσει εκεί ο
Μέγας Αλέξανδρος το 328.
Η Σαµαρκάνδη ακολουθεί την ιστορία των πόλεων της περιοχής, µε τη διαφορά ότι απέβη ο κυριότερος
εµπορικός κόµβος στην Κεντρική Ασία. Ο πλούτος της την έκανε έδρα δυναστειών [Samanids (875),
Quarakhanids (999), Seljuks (1073), Qarakhitai (1411), Χοράσµιοι (1210)] αλλά και «µήλον της Έριδος»,
γεγονός που οδήγησε στη χειρότερη καταστροφή της πόλης το 1221.
Η χρυσή εποχή της πόλης ήταν κατά την κυριαρχία του Ταµερλάνου και των διαδόχων του, των Τιµουριδών,
το διάστηµα 14ος-15ος αι., εποχή στην οποία αναγάγονται τα περισσότερα µνηµεία της πόλης.
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)
Κατά τη σηµερινή µας ξενάγηση θα γνωρίσουµε την Πλατεία Pεγκιστάν (που σηµαίνει «αµµώδες µέρος»), το
εµπορικό κέντρο της Μεσαιωνικής Σαµαρκάνδης. Η πλατεία περιβάλλεται από τέσσερα εξαιρετικά
οικοδοµήµατα: τους µεντρεσέδες Ουλουγκµπέκ, Σερ Ντορ, Τίλα Κόρι και το τζαµί Μπιµπί Χανούµ (που
ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν της πρώτης και πιο αγαπηµένης συζύγου του Ταµερλάνου). Θα συνεχίσουµε µε το
Tέµενος της Mπιµπί Xανούµ, της ευνοούµενης πανέµορφης Κινέζας συζύγου του Ταµερλάνου. Τέλος θα
επισκεφτούµε τη νεκρόπολη Σαχ-ι-Ζίντα, µε τις πανέµορφα διακοσµηµένες προσόψεις και τους γαλάζιους
τρούλους των είκοσι µαυσωλείων της να αστράφτουν κάτω από τον ήλιο, ανάµεσα στα οποία και του ξαδέλφου
του προφήτη Μωάµεθ, του Κουσάµ ιµπν Αµπάς, που έφερε στην περιοχή το Μουσουλµανισµό. Στη συνέχεια θα
κλείσουµε την ηµέρα µας παρακολουθώντας µια φολκλορική παράσταση. ∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η - ΣΑΧΡΙΖΑΜΠΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΑ (∆ΕΙΠΝΟ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ)
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για Σαχριζάµπς (Shakhrisabz), την «πράσινη πόλη». Η πόλη αυτή βρίσκεται
στην κοιλάδα του ποταµού Karadayara και είναι η γενέτειρα του Ταµερλάνου. Ο «Τιµούρ ο κουτσός» (Timur-ilenk) γεννήθηκε εκεί το 1336 και µέχρι το θάνατό του το 1405 κατέσφαξε την Ασία. Η ∆υναστεία των Τιµουριδών
διήρκεσε στην περιοχή µέχρι το 1506, αλλά επεκτάθηκε στην Ινδία το 1526 από τον Μπαµπούρ. Ο Ταµερλάνος
και οι διάδοχοί του κόσµησαν τη γενέτειρά του γενναιόδωρα, όπως µαρτυρούν τα επισκέψιµα οικοδοµήµατα της
πόλης - το Ak Saray (Λευκό Παλάτι), τα τζαµιά Kok Gumbaz και Doru Tilovat κ.ά. Συνεχίζουµε για τη θρησκευτική
και πολιτιστική καρδιά της Κεντρικής Ασίας, τη γοητευτική Μπουχάρα, µια πόλη µε πολυτάραχη ιστορία, σταθµό
στο «∆ρόµο του Μεταξιού» µέχρι το 16ο
αιώνα, όταν οι ναυτικές οδοί αντικατέστησαν
τους δρόµους των καραβανιών. Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
µας. Για το βράδυ έχουµε οργανώσει ένα
διαφορετικό δείπνο σε κτίριο του 19ου αιώνα
µε
µοναδική
διακόσµηση,
όπου
θα
παρακολουθήσουµε το πώς οι ντόπιοι
µαγειρεύουν το νοστιµότατο πιάτο µάντι. ∆εν
είναι ένα καθηµερινό ή κυριακάτικο φαγητό,
αλλά το φτιάχνουν σε ειδικές περιπτώσεις.
∆ιανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΧΑΡΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Σήµερα το πρωί θα ξεκινήσουµε την
εξερεύνηση της πόλης που γοήτευσε
διανοούµενους
και
καλλιτέχνες.
Θα
επισκεφτούµε αρχικά το καλοκαιρινό παλάτι
του τελευταίου εµίρη της Μπουχάρας και στη συνέχεια θα
επικεντρωθούµε στα µνηµεία του κέντρου: θα δούµε τζαµιά
και µεντρεσέδες που χτίστηκαν όταν η πόλη άκµαζε, δηλαδή
µεταξύ 9ου και 19ου αι. Η κεντρική της πλατεία είναι χτισµένη
γύρω από µια δεξαµενή του 1620 µε το άγαλµα του
Νασρεντίν Χότζα σε µια πλευρά της. Το Τζαµί Μπολό Χαούζ
µε τις δαντελωτές διακοσµήσεις του, ο µεντρεσές Τσορ
Μινάρ µε τους 4 µιναρέδες, το Μαυσωλείο των Σαµανιδών,
που είναι απλό στην αρχιτεκτονική και τη διακόσµηση, αλλά
είναι το πρώτο µουσουλµανικό µαυσωλείο που
κατασκευάστηκε στην Κεντρική Ασία, το Φρούριο Άρκ,
όπου ζούσαν προφυλαγµένοι οι εµίρηδες της Μπουχάρας,
το συγκρότηµα Πόι Καλόν µε το µεγαλύτερο µιναρέ του
12ου αι. στην Κεντρική Ασία, τα τζαµιά Μαγκόκι Αταρί και
Τζουµά, οι µεντρεσέδες Ουλουγκµπέκ και Μιρ-ι-Αράµπ
καθώς και τα παζάρια µε όλα τα χρώµατα, τα αρώµατα και
τα προϊόντα της Ανατολής, που θα επισκεφτούµε, είναι
κάποιοι από τους θησαυρούς της πόλης που θα µείνουν
για πάντα χαραγµένοι στη µνήµη µας. Και αφού
χορτάσουµε τα µάτια της ψυχής µας µε όλες αυτές τις
πρωτόγνωρες εικόνες, θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιανυκτέρευση.

Λίγα λόγια για την Μπουχάρα
«Μπουχάρα η Ιερή», «Στυλοβάτης της Πίστης»,
«Μπουχάρα η Ευγενής» είναι µερικά από τα
προσωνύµια που δόθηκαν κατά καιρούς
στην πόλη. Βρίσκεται στο ∆έλτα του ποταµού
Zaravsan, παραποτάµου του Ώξου. Οι
απαρχές της πόλης αναγάγονται στον 1ο αι.
µ.Χ., αλλά η άνοδός της ήρθε µετά την
αραβική κατάκτηση το 709, οπότε κατέστη
θρησκευτικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο.
Υπήρξε έδρα δυναστειών από το 9ο αι.
(Σαµανίδες) µέχρι την κατάκτησή της από τους
Μπολσεβίκους το 1917. Υπέφερε πολύ από τις
µογγολικές επιδροµές -ο Τζένκινς Χαν έσφαξε
όλο τον ανδρικό πληθυσµό στην κεντρική
πλατεία-, αλλά ανέκαµψε πλήρως το 16ο αι.
Μαυσωλεία, τζαµιά, µεντρεσέδες, παλάτια,
σκεπαστές αγορές, µιναρέδες κ.λπ., που
χρονολογούνται από τον 9ο έως το 19ο αι.,
συνθέτουν ένα καθαρά κεντροασιατικό χώρο,
που, παρά τις επανειληµµένες καταστροφές,
διατηρήθηκε σε αξιοθαύµαστο βαθµό.

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΧΑΡΑ - ΧΙΒΑ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΒΑΤΩΝ)
Σήµερα θα αναχωρήσουµε για µια οδική διαδροµή περίπου 100 χιλιοµέτρων µε προορισµό την πιο
καλοδιατηρηµένη µεσαιωνική πόλη της Κεντρικής Ασίας, τη Χίβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το
απόγευµα θα παρακολουθήσουµε µια παράσταση ακροβατών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΒΑ
Η Χίβα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Κεντρικής Ασίας, µιας και
είναι η τελευταία πολιτεία που έπεσε κατά την επέλαση του τσαρικού
στρατού. Η πόλη, που υπήρξε επί αιώνες πρωτεύουσα του Εµιράτου της
Χορεσµίας, αποτελεί ένα πολύτιµο πετράδι της χώρας. Καλά διατηρηµένη,
αφού βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO, η αρχαία πόλη
περιβάλλεται από ψηλά τείχη µε τέσσερις πύλες. Η αύρα της εξωτικής
Ανατολής µάς µεταφέρει πολλούς αιώνες πίσω, στις ένδοξες ηµέρες της
πόλης. Η σηµερινή µας περιήγηση στα πλακόστρωτα δροµάκια της Χίβα
θα µας αποκαλύψει, τζαµιά, χάνια, µεντρεσέδες, χαµάµ, παλάτια, σπίτια µε
βαριές, σκαλιστές πορτοσιές, σκεπαστά παζάρια και υπέροχους
µιναρέδες µε λείες επιφάνειες, διακοσµητικούς δακτύλους και εµαγιέ
επενδύσεις σε αποχρώσεις τιρκουάζ, λαδί, γκρι, µπλε και σµαραγδί.
Ανάµεσά τους και ο περίφηµος Ηµιτελής Μιναρές. Αν είχε ποτέ
αποπερατωθεί θα ήταν σήµερα η δεσποτική σιλουέτα της πόλης. Το
ενδιαφέρον µας απογειώνεται καθώς µια µια ξεδιπλώνονται µπροστά στα
µάτια µας οι οµορφιές της: το συγκρότηµα Παχλεβί Μαχµούντ, η ιδιαίτερη
πρόσοψη του Φρουρίου Κούνια Αρκ, ο Μιναρές του Ισλάµ Χότζα κ.ά.
∆ιανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΒΑ - ΝΟΥΚΟΥΣ - ΤΑΣΚΕΝ∆Η
Πολύ νωρίς σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την πρωτεύουσα της
αυτόνοµης περιοχής του Ουζµπεκιστάν Καρακαλπακστάν, τη Νουκούς. Φτάνοντας θα επισκεφτούµε την παλιά
πόλη και το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Τέχνης Savitsky. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την πρωτεύουσα
του Ουζµπεκιστάν, την Τασκένδη. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
10η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝ∆Η - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΥΓΚΑΜ - ΤΣΑΤΚΑΛ - ΤΑΣΚΕΝ∆Η
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για µια ολοήµερη εκδροµή στα ασύγκριτης οµορφιάς βουνά του
Ουζµπεκιστάν, που βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Ουγκάµ - Τσατκάλ (Ugam-Chatkal), 100 χλµ. βορειοδυτικά της
Τασκένδης, κοντά στην περιοχή όπου δύο ορεινοί ποταµοί που έρχονται από τους παγετώνες Tien Shan Koksu
και Chatkal χύνονται στη Λίµνη Charvak. Καθώς θα διαπερνάµε αυτό το οροπέδιο, θα βλέπουµε γύρω µας την
παρθένα φύση, όπως την έβλεπε ο άνθρωπος της Παλαιολιθικής Εποχής, καθώς το τοπίο, η χλωρίδα και η
πανίδα του έχουν µείνει σχεδόν ανέγγιχτες από το χρόνο. Αφού απολαύσουµε και εµείς υπέροχες εικόνες από
διάφορα σηµεία του πάρκου, θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας στην Τασκένδη. ∆ιανυκτέρευση.
11η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝ∆Η - AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν.

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 ∆ΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

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

1059 €

1209 €
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 250 €

Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις
Σηµαντική Παρατήρηση
Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 10 ατόµων
Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν
ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση +99 € κατ’ άτοµο

*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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό.
Ξενοδοχεία: στην Τασκένδη, την Μπουχάρα και τη Σαµαρκάνδη 4* και τη Χίβα 3* sup.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα
Τοπικός ξεναγός.
Έµπειρος Έλληνας αρχηγός - συνοδός.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, βίζα & 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: 690
€.
Για την έκδοση της βίζας απαιτείται η προσκόµιση του διαβατηρίου 15 ηµέρες πριν από την αναχώρηση καθώς
και 2 φωτογραφίες σε λευκό φόντο.

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 κ.λπ.). 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 από την κατάθεση της
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της
κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή
µε το Versus Travel.

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 500 € 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 επισκεφτείτε.
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του
διαβατηρίου σας.
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας 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.

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 και 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις
αεροπορικές εταιρίες 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 το θεµέλιο λίθο το ∆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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα µέλους.
Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος αυτός είναι
ανοιχτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν
απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα
στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.
Exploring The World Secret Treasures

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα του
κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του πλανήτη µας,
αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον
Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην Ευρώπη.
Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live
Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta,
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, την
KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων
χωρών.
∆ιερεύνηση προορισµών
∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.
Έξω από τις «πολυφορεµένες διαδροµές»
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή
Βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη
και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα.
Ενηµερωµένο Site στο Internet
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων
καινοτόµων ιδεών.
Ασφάλεια και εµπιστοσύνη
Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νιώθουν 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!!!

