
   

  

ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σστταα  μμέέρρηη  πποουυ  σσκκιιάάζζεειι      οο  ΚΚααύύκκαασσοοςς  

          Αναχωρήσεις: 31.03, 28.04, 19.05, 23.06, 07.07, 21.07, 28.07, 11.08, 01.09         16 Ημέρες 
 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ    
 

με Ναγκόρνο Καραμπάχ και χωριά Καυκάσου  

Ο Καύκασος, καταφύγιο ενός μωσαϊκού εθνοτήτων, υπήρξε ανέκαθεν ένα φυσικό οχυρό, αλλά και "μήλο της 

έριδος" για Πέρσες, Οθωμανούς, Άραβες και Ρώσους.  

Στις απότομες πλαγιές του φώλιασαν από νωρίς λαοί σκληροτράχηλοι, που μέσα στους αιώνες ανέπτυξαν 

διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες.  

Στο ταξίδι μας αυτό θα γνωρίσουμε τρεις γειτονικές, αλλά τόσο διαφορετικές χώρες του Καυκάσου, που οι 

Ρώσοι τις ονόμασαν Υπερκαυκασία (Transcaucasia, το νότιο τμήμα της περιοχής μεταξύ Μαύρης Θάλασσας 

και Κασπίας), με αρχαίες πόλεις, μοναστήρια, κάστρα και τζαμιά, μνημεία του Σοβιετικού παρελθόντος και 

μοναδικά τοπία, καθώς και την αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αρτσάχ.  

Ένα ταξίδι από τον Μύθο στην Ιστορία.   

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

   

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

ΗΗ    ττααυυττόόττηητταα  εεννόόςς  μμοοννααδδιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  σσττοονν  ΚΚααύύκκαασσοο!!!!!!      
 
 Διανυκτερεύσεις σε μέρη άγνωστα και πρωτότυπα: Ντιλιτζάν, Γκόρις, Λίμνη Σεβάν, Γκιουμρί  

 Με την οδική μας διαδρομή από το Μπακού στην Τιφλίδα, έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ενδοχώρα του 

Αζερμπαϊτζάν και να διανυκτερεύσουμε σε μια από τις πιο δημοφιλείς και παλιές πόλεις της χώρας, το Σέκι, 

σταθμό στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, που διατηρεί αναλλοίωτο τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα 

 Η είσοδος και η έξοδος από την Γεωργία προς την Αρμενία γίνεται από διαφορετικά σημεία και έτσι 

γνωρίζουμε το μεγαλύτερο μέρος των χωρών αυτών  

 Επισκεπτόμαστε το μυστηριακό Καραχούντζ, το "Stonehenge της Αρμενίας", την υπόσκαφη πολιτεία 

Βάρτζια, την περιοχή του Κουτάισι, καθώς και χωριά του Καυκάσου στην Βόρεια Γεωργία, όπως το 

Καζμπέγκι, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.750 μέτρων  

  Επίσης, με αυτοκίνητα 4X4 θα επισκεφθούμε το Γγεργκέτι, τον ναό της Αγίας Τριάδας που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 2.170 μέτρων και αν ο καιρός το επιτρέπει θα καταφέρουμε να θαυμάσουμε από εκεί έναν από τους 

ομορφότερους παγετώνες του Καυκάσου 

 Κινιόμαστε δίπλα στην περιοχή της Νότιας Οσσετίας και πάνω στον ιστορικό στρατιωτικό δρόμο, μέσω 

του οποίου οι Ρώσοι προσέγγισαν την Υπερκαυκασία στις αρχές του 19ου αιώνα. Αγγίζουμε τα σύνορα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις υψηλότερες κορυφές του Καυκάσου  

  Επισκεπτόμαστε τα βασικότερα αξιοθέατα του Ναγκόρνο Καραμπάχ (δύο διανυκτερεύσεις) 

  Επιλέγουμε πτήση επιστροφής από Μπατούμι και όχι από Τιφλίδα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και 

το πήγαινε έλα στην πρωτεύουσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Ένα ταξίδι που προέκυψε από επιτόπια αναζήτηση και αποκρυσταλλώνει τη διάθεση των 

ταξιδιωτών του Versus να θέλουν να τα βλέπουν όλα. Επισκεπτόμαστε μέρη άγνωστα και 

πρωτότυπα, όπως τη δασωμένη περιοχή του Ντιλιτζάν στη Βόρεια Αρμενία, το Γκόρις, τη 

λίμνη Σεβάν και έχουμε δύο διανυκτερεύσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Στο αποκλειστικό 

αυτό ταξίδι του Versus διασχίζουμε ένα μεγάλο μέρος της Γεωργίας επισκεπτόμενοι την 

υπόσκαφη πολιτεία Βάρτζια και μένοντας στην περιοχή του Κουτάισι. Έτσι, το ταξίδι μας 

αποκτά πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, διακόπτονται οι τεράστιες διαδρομές και το βασικότερο, 

γνωρίζουμε πολύ περισσότερες τοποθεσίες. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του Versus, 

που έχει ως γνώμονα την πραγματική και εις βάθος εξερεύνηση των χωρών που 

επισκέπτεται. Η επιστροφή από Μπατούμι που αποφεύγει τα πισωγυρίσματα, θα πρέπει να 

προστεθεί στα αδιαφιλονίκητα ατού του προγράμματος, ενώ τα μοναστήρια στην Αρμενία 

και στη Γεωργία, κτισμένα στα πιο όμορφα τοπία της Υπερκαυκασίας, θα σας 

επιβραβεύσουν για την επιλογή του ταξιδιού αυτού.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Περπατήστε στα καλντερίμια της παλιάς πόλης του Μπακού  

 Απολαύστε τα εκπληκτικά τοπία του Καυκάσου και τα πανέμορφα χωριά του 

 Κινηθείτε στον ιστορικό στρατιωτικό δρόμο, μέσω του οποίου οι Ρώσοι 

προσέγγισαν την Υπερκαυκασία στις αρχές του 19ου αιώνα  

 Επισκεφθείτε το μουσείο του Στάλιν στη γενέτειρά του Γκόρι 

 Εξερευνήστε την περίφημη "λαξεμένη πόλη" Ουπλιστίκε 

 Αναζητείστε παλιά μοναστήρια της Αρμενίας κτισμένα σε τοποθεσίες ιδιαίτερης 

φυσικής ομορφιάς (Χαγκαρτσίν, Τατέβ, Νοραβάνκ κ.ά.) 

 Ανακαλύψτε το Καραχούντζ, το "Stonehenge της Αρμενίας" 

  "Εισβάλετε" στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και μάθετε την ιστορία της πολύπαθης αυτής 

περιοχής 

 Θαυμάστε την εκπληκτική θέα των δίδυμων κορυφών του βιβλικού Αραράτ από το 

Χορ Βιράπ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK1846 31/03/2018 ΑΘΗΝΑ -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 10:10 11:35 

TK 334 31/03/2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΑΚΟΥ  17:20 21:10 

TK 393 15/04/2018 
ΜΠΑΤΟΥΜΙ  -   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
20:15 21:20 

TK 1841 16/04/2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 00:50 02:10 



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη 
 

Ένα πρόγραμμα που καλύπτει τα σημαντικότερα αξιοθέατα των τριών χωρών του Καυκάσου, της 

Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και της αυτόνομης περιοχής του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ ή Αρτσάχ. 

Από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, θα αναχωρήσουμε οδικώς για το Σέκι και από εκεί 

για την πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα. Στη συνέχεια θα εξορμήσουμε στη Βόρεια Γεωργία και 

σε χωριά του Καυκάσου. Από την ορεινή κωμόπολη Καζμπέγκι θα συνεχίσουμε για τη γενέτειρα του 

Στάλιν Γκόρι, τη λαξεμένη πόλη Ουπλιστίκε και την πόλη-μουσείο Μτσχέτα. Ακολούθως θα 

κατευθυνθούμε προς τα σύνορα της Γεωργίας με την Αρμενία. Από το Ντιλιτζάν, την "Ελβετία της Αρμενίας" 

θα μεταβούμε στην πανέμορφη λίμνη Σεβάν, θα εκπλαγούμε από το μυστηριακό Καραχούντζ, το 

"Stonehenge της Αρμενίας" και θα φθάσουμε στο Γκόρις, στα νοτιοανατολικά της χώρας, θαυμάζοντας 

το μοναστήρι Τατέβ, χτισμένο σε μια απόκρημνη βραχώδη πλαγιά που ατενίζει το φαράγγι του ποταμού 

Βοροτάν. Από εκεί θα περάσουμε στην αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αρτσάχ, θα 

επισκεφθούμε την πολιτιστική πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Σουσί, την πρωτεύουσα του 

Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Στεπανακέρτ και το Γκαντζασάρ, με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 

Προδρόμου. Συνεχίζοντας, θα ατενίσουμε το Αραράτ από το Χορ Βιράπ και θα φθάσουμε στην 

πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν. Επισκεπτόμαστε τον ελληνιστικό ναό του Γκαρνί, το λαξεμένο σε 

βράχο μοναστήρι Γκεγκχάρντ, το θρησκευτικό κέντρο της χώρας Ετσμιατζίν και μια από τις 

ομορφότερες πόλεις της Υπερκαυκασίας, το Γκιουμρί. Αφού ξαναπεράσουμε στη Γεωργία, θα 

ανακαλύψουμε τις τρωγλοδυτικές εκκλησίες της Βάρτζια, θα φθάσουμε στο Κουταϊσί, την πρωτεύουσα 

του αρχαίου βασιλείου της Κολχίδας και θα κατηφορίσουμε προς το ιστορικό Μπατούμι στις ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας, τελευταίο σταθμό του οδοιπορικού μας στα μέρη που σκιάζει ο Καύκασος.  

 

 



ΚΚααύύκκαασσοοςς,,  ηη  ""σσττέέγγηη  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς""  
 

Η εμβληματική οροσειρά του Καυκάσου μοιράζεται ανάμεσα σε τέσσερεις χώρες (Ρωσία, 

Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία) και περιβάλλεται από ένα πολύμορφο σκηνικό 

φυσικών τοπίων. Έχει συνολικό μήκος (ο κυρίως Καύκασος και ο μικρός Καύκασος) 

περίπου 1.200 Km και πλάτος 100-200 km. Το ψηλότερο σημείο είναι το όρος Ελμπρούζ 

στη Ρωσία (5.642 m), το οποίο είναι ουσιαστικά και το ψηλότερο σημείο στην Ευρώπη.  

Από γλωσσολογικής και πολιτισμικής απόψεως, ο Καύκασος είναι από τις πιο 

ποικιλόμορφες περιοχές της γης.  

Η περιοχή του Καυκάσου χωρίζεται σε τρία τμήματα: 

 Προκαυκασία: η βόρεια του Καυκάσου περιοχή 

 Κεντρική Καυκασία: η έκταση που απλώνεται η οροσειρά 

 Υπερκαυκασία: η νότια της κύριας οροσειράς περιοχή 

Στα όρια της Υπερκαυκασίας βρίσκονται η Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. 
 

Ο Καύκασος είναι η γεωλογική "ραφή" μεταξύ δύο ηπείρων - Ασίας και Ευρώπης.  

Σταυροδρόμι ή γέφυρα πολιτισμών, τόπος συνάντησης δύο μεγάλων πολιτισμικών 

ενοτήτων, της Ασιατικής και της Ευρωπαϊκής, του Ισλάμ και του Χριστιανισμού. 

Μια περιοχή όπου τον 20ο αιώνα δοκιμάστηκαν δύο συστήματα, δύο κόσμοι 

διαφορετικοί.  

Η περιοχή του Καυκάσου και της Κασπίας Θάλασσας βρίσκεται στο μαλακό υπογάστριο 

της πάλλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης και αποτελεί μία περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο. 

 

 



Χατσκάρ (KHATCHKAR) 

Το όνομα της Αρμενίας στην αρμενική γλώσσα είναι "Χαγιαστάν" και προέρχεται από το μυθικό 

γενάρχη των Αρμενίων Χάικ που θεωρείται απόγονος του Νώε. Οι Αρμένιοι όμως αποκαλούν την 

πατρίδα τους "Καραστάν", δηλαδή "Χώρα της Πέτρας".  

Διαθέτοντας μεγάλες ποικιλίες πέτρας, οι Αρμένιοι κατάφεραν να εκφράσουν το αρχιτεκτονικό τους ταλέντο 

στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και την τέχνη των Χατσκάρ (Khatchkar, σταυρόπετρες).  

Τα Αρμενικά Χατσκάρ αποτελούν φαινόμενο της παγκόσμιας τέχνης. Πρόκειται για ορθογώνιες 

παραλληλόγραμμες πέτρινες στήλες, πάνω στις οποίες είναι χαραγμένοι ή λαξεμένοι σταυροί με έντονα 

διακοσμητικά στοιχεία. Κάθε ένα έχει διαφορετική τεχνοτροπία και διακόσμηση.  

Τα Χατσκάρ έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί με διάφορες αφορμές, όπως για να υπενθυμίζουν 

ιστορικά γεγονότα ή νικηφόρες μάχες, για να μνημονεύσουν τους κατασκευαστές, ευεργέτες ή δωρητές 

ναών και άλλων μεγάλων έργων, για να τιμήσουν τους ήρωες που θυσιάστηκαν σε διάφορους αγώνες 

και για πολλούς άλλους λόγους.  

Τοποθετημένα σε αυλές εκκλησιών, σε δρόμους, σε λόφους και σε νεκροταφεία θεωρούνται σύμβολα για 

την σωτηρία της ψυχής. Ο λαός πιστεύει πως έχουν την δύναμη να γιατρεύουν αρρώστιες και να 

προφυλάσσουν από φυσικές καταστροφές και γι' αυτό τον λόγο τα έχει μετατρέψει σε ιερό προσκύνημα. Τα 

Χατσκάρ που διασώζονται από τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα είναι πέτρινες στήλες, στην επιφάνεια των οποίων 

ήταν χαραγμένοι απλοί σταυροί.  

Τα Χατσκάρ με την περίτεχνη λάξευση και τον πλούσιο διάκοσμο αναπτύχθηκαν μετά τον 9ο αιώνα μ.Χ. ως 

μνημεία νέας τεχνοτροπίας, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Αρμενίας από την αραβική κυριαρχία. 



ΚΚαασσππίίαα  ΘΘάάλλαασσσσαα  
 

Η Κασπία Θάλασσα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Γης (373.000 km2). Ονομάζεται "θάλασσα" λόγω του 

τεράστιου μεγέθους της, που ξεπερνάει τις επόμενες έξι μεγαλύτερες σε έκταση λίμνες μαζί. 

Η επιφάνειά της βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Έχει μέγιστο μήκος 1.200 km και πλάτος 200-400 km. Στο βόρειο τμήμα της, όπου εκβάλλουν ο Βόλγας και ο 

Ουράλης (οι κυριότεροι τροφοδότες της), είναι αβαθής. Τα μεγαλύτερα βάθη συναντώνται στο νότιο τμήμα, 

όπου το βάθος σε μερικά σημεία φτάνει τα 980 μέτρα.  

Οι ακτές της Κασπίας έχουν συνολικό μήκος περίπου 6.500 km και διαμοιράζονται ανάμεσα στη Ρωσία, το 

Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν.  

Η μεγάλη έκταση σε γεωγραφικό πλάτος (από 37° έως 47° βόρειου πλάτους) δημιουργεί μεγάλες διαφορές 

κλίματος στις διάφορες περιοχές της: στα βόρεια για παράδειγμα, η μέση χειμερινή θερμοκρασία είναι -8°C 

και στα νότια 8°C, ενώ οι μέσες θερινές θερμοκρασίες κυμαίνονται αντίστοιχα στους 22° και 28°C.  

Αισθητά διαφέρει και η αλμυρότητα του νερού: η μέση είναι 13‰, με μικρότερες τιμές κοντά στις εκβολές του 

Βόλγα και μεγαλύτερες (200‰) στον Κόλπο του Καρά Μπογκάζ-Γκολ. Κατά μέσο όρο όμως, η αλμυρότητα 

της Κασπίας είναι το 1/3 εκείνης του θαλασσινού νερού. 

Η περιοχή της Κασπίας είναι από τις πιο ενεργειακά πλούσιες του πλανήτη. Τα μεγάλα κοιτάσματα 

πετρελαίου, που έχουν ανακαλυφθεί στο εσωτερικό της, έχουν δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στα κράτη που 

μοιράζονται σύνορα μαζί της, ενώ σημαντικό ρόλο προσπαθούν να παίξουν και οι ΗΠΑ μέσω των 

στρατιωτικών δυνάμεων που διατηρούν στην περιοχή.  
 

ΟΟιι  ΝΝόόμμππεελλ  κκααιι  οο  ππρρώώττοοςς  ααγγωωγγόόςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  
 

Πριν από 6.000 χρόνια, οι Ζωροάστρες λάτρεψαν ως θεότητα την αιώνια φωτιά που έβγαινε από τα έγκατα 

της γης και έκαιγε στους ναούς τους στην χερσόνησο Αμπσερόν, έξω από το Μπακού.  

Το πετρέλαιο και η θεραπευτική του χρήση, όπως και η καύση του, που έδινε φως, ήταν γνωστή στους  

Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι Αζέροι συμμάχησαν μαζί του ενάντια στους 

Πέρσες. Όμως, έπρεπε να φτάσει το 1846 και η βιομηχανική επανάσταση για να ανοίξει για εμπορική χρήση 

η πρώτη στον κόσμο πετρελαιοπηγή, στο Μπίμπι Χεϊμπάτ, δέκα χρόνια πριν ανακαλύψουν οι Αμερικανοί τα 

κοιτάσματα στην Πενσυλβάνια.  
Το πετρέλαιο έγινε σύντομα η κινητήρια δύναμη της νέας εποχής και το Μπακού η Μέκκα τnς. 
Το 1910 έβγαζε τη μισή παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και ο πυρετός του μαύρου χρυσού έφερε στην 
πόλη χιλιάδες Ευρωπαίους που αναζητούσαν πλούτο και δόξα. Οι αδελφοί Νόμπελ έβγαλαν τα πρώτα τους 

εκατομμύρια στο Μπακού, όταν κατασκεύασαν τον πρώτο αγωγό μεταφοράς πετρελαίου. Μια άσημη τότε 

ολλανδική εταιρεία ονόματι Shell έχτισε το πρώτο δεξαμενόπλοιο στην ιστορία και μια γνωστή από τότε 
οικογένεια τραπεζιτών, οι Ροθστσάιλντ, επένδυσαν το 1880 στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
από το Μπακού στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, Μπατούμι, για να γίνει η πρώτη μαζική εξαγωγή 
πετρελαίου από τον Καύκασο προς την Ευρώπη. 
Στο Μπακού έγινε η πρώτη υποθαλάσσια εκμετάλλευση πετρελαίου, το πρώτο διυλιστήριο, η ρωσική 
επανάσταση ξέσπασε εδώ με τη μεγάλη απεργία των εργατών πετρελαίου, όλη η ιστορία του 20ού αιώνα 

άφησε στο Μπακού το αποτύπωμά της.  
Η αποτυχία του Χίτλερ να καταλάβει τις 

πετρελαιοπηγές του Αζερμπαϊτζάν τού κόστισε τη 
νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια 
μετά άρχισε η παρακμή. Νέα κοιτάσματα 
ανακαλύφθηκαν στη Μέση Ανατολή, ο 

εξοπλισμός πάλιωσε, οι σοβιετικές επενδύσεις 
στέρευσαν και η πόλη μπήκε στο περιθώριο. Η 
δεύτερη πετρελαϊκή έκρηξη ξεκίνησε το 1994, όταν 
ο πατέρας του σύγχρονου Αζερμπαϊτζάν, ο 
Χαϊντάρ Αλίεφ, υπέγραψε το αποκαλούμενο και 
συμβόλαιο του αιώνα με ξένες πετρελαϊκές εταιρίες 

για να αρχίσει και πάλι η εκμετάλλευση του 
ενεργειακού πλούτου της χώρας. Από τότε, 20 και 
πλέον ενεργειακοί κολοσσοί, με την BP να κατέχει 
τα σκήπτρα, αγωνίζονται να εξορύξουν και να 
μεταφέρουν το αζέρικο πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
στην ακόρεστη αγορά της Ευρώπης, ενώ, ακόμη 

και σήμερα, το μεγαλύτερο ενεργειακό δυναμικό 
της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο.  
 

   

   



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

   
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΑΚΟΥ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπακού, 

την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, μιας 

χώρας που συνδυάζει το άρωμα της 

ανατολής με αυτό του πετρελαίου. Το 

"Ντουμπάι της Κασπίας", το Μπακού, η 

ανατολικότερη πρωτεύουσα της Δύσης, 

είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

περιοχές του πλανήτη. Από εδώ ξεκινούν οι 

αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου 

προς την Ευρώπη, εδώ είναι το νέο 

Ελντοράντο, η περιοχή με τις μεγάλες 

ευκαιρίες. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΚΟΥ - ΓΚΟΜΠΟΥΣΤΑΝ - ΜΠΑΚΟΥ    

Το Μπακού είναι ένα μεγάλο λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας. Βρίσκεται στο βάθος του ομώνυμου Κόλπου 

στη νότια ακτή της χερσονήσου Αμπσερόν. Η παλιά πόλη είναι καταχωρημένη στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η σύγχρονη μητρόπολη με τους μεγάλους δρόμους 

και τους ουρανοξύστες, εκτείνεται κοντά στο παλαιό κέντρο που περιβάλλεται από τείχη του 12oυ αι. 

Ξεκινάμε την ξενάγησή μας με μια πανοραμική θέα της πεταλόσχημης πόλης από τον Πύργο της 

τηλεόρασης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ιστορικό της κέντρο με τα τείχη και τους πύργους, θα 

περπατήσουμε στα καλντερίμια και θα δούμε τζαμιά και παλάτια, επαύλεις των "βαρόνων του πετρελαίου", 

καραβάν σεράι και χαμάμ. Συνεχίζουμε για μια διαδρομή κατά μήκος της Κασπίας προς την περιοχή του 

Γκομπουστάν με τους περίεργους ηφαιστειακούς σχηματισμούς και τις περισσότερες από 4.000 

βραχογραφίες νεολιθικής εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΚΟΥ - ΣΕΚΙ 

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Σέκι, μια από τις πιο δημοφιλείς και παλιές πόλεις της χώρας, σταθμό 

στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, που διατηρεί αναλλοίωτο τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα. Άφιξη και 

περιήγηση στην πανέμορφη πόλη που περιβάλλεται από βουνά και δάση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 



4η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΚΙ - ΤΙΦΛΙΔΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ)  

Πρωινή αναχώρηση για τα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν με 

τη Γεωργία. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις θα 

συνεχίσουμε για την πρωτεύουσα της Γεωργίας (ή 

Σακαρτβέλο, όπως ονομάζουν τη χώρα τους οι κάτοικοί 

της), την Τιφλίδα, που στα γεωργιανά ονομάζεται 

Τμπιλίσι και σημαίνει "ζεστή πηγή". Η Τιφλίδα είναι 

απλωμένη ανάμεσα σε λοφώδεις πλαγιές που 

κατεβαίνουν στον ποταμό Μκτβάρι (Κούρα), κατά μήκος 

της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Μπακού 

στην Κασπία με τον Εύξεινο Πόντο και στη συμβολή 

διαφόρων σημαντικών αρτηριών. Η πόλη παρουσιάζει 

μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αφού έχει επηρεαστεί από 

Βυζαντινούς, Πέρσες, Οθωμανούς και Ρώσους. Άφιξη 

και ξενάγηση στην παλιά και στη σύγχρονη πόλη, κατά 

τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό Σαμέμπα (Αγίας Τριάδας), τη μεγαλύτερη εκκλησία όχι 

μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής του Καυκάσου, που ολοκληρώθηκε το 2004 και χτίστηκε 

προς τιμήν του εορτασμού των 1.500 χρόνων της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, τις 

εκκλησίες Σιόνι και Ανχισκάτι (6ου, 7ου αι.), το κάστρο Ναρικάλα που δεσπόζει στην πόλη, τη λεωφόρο 

Ρουσταβέλι με τα πολυτελή καταστήματα και τα επιβλητικά κτίρια, την Όπερα, το Κοινοβούλιο κ.ά. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΙΦΛΙΔΑ - ΑΝΑΝΟΥΡΙ - ΚΑΖΜΠΕΓΚΙ (200 km)   

Πρωινή αναχώρηση για να απολαύσουμε τα εκπληκτικά τοπία του Καυκάσου με προορισμό την κωμόπολη 

Καζμπέγκι, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τέγκρι (υψόμετρο: 1.750 m). Κατά τη διαδρομή μας θα 

επισκεφθούμε το φρούριο και μοναστήρι Ανανούρι (16ου-17ου αι.) με χαρακτηριστικά στοιχεία του τέλους 

του μεσαίωνα. Φθάνοντας στο Καζμπέγκι θα επιβιβαστούμε σε αυτοκίνητα 4X4 για να επισκεφθούμε το 

Γκεργκέτι, ναό της Αγίας Τριάδας (14ου αι.,  υψόμετρο: 2.170 m). Καιρού επιτρέποντος, θα καταφέρουμε να 

θαυμάσουμε από εκεί έναν από τους ομορφότερους παγετώνες του Καυκάσου. Επιστροφή στο Καζμπέγκι. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

 

 

 

 



 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΖΜΠΕΓΚΙ - ΓΚΟΡΙ - ΟΥΠΛΙΣΤΙΚΕ - ΜΤΣΧΕΤΑ - ΤΙΦΛΙΔΑ   

Σήμερα θα κινηθούμε πάνω στον ιστορικό στρατιωτικό δρόμο μέσω του οποίου οι Ρώσοι προσέγγισαν την 

Υπερκαυκασία στις αρχές του 19ου αι. Προορισμός μας το Γκόρι, η γενέτειρα του Σοβιετικού ηγέτη Ιωσήφ 

Βησσαριόνοβιτς Τζουκασβίλι, γνωστότερου με το όνομα Στάλιν. Θα επισκεφθούμε το μουσείο του Στάλιν, 

όπου θα δούμε προσωπικά του αντικείμενα και θα γνωρίσουμε άγνωστες πτυχές της ζωής του. Στη συνέχεια 

θα κατευθυνθούμε στην περίφημη "λαξεμένη πόλη" Ουπλιστίκε, που είναι χτισμένη στην αριστερή όχθη του 

ποταμού Μκτβάρι. Επόμενος σταθμός της σημερινής μας ημέρας θα είναι στην πόλη-μουσείο Μτσχέτα, 

πρωτεύουσα της Ιβηρίας (δηλ. της αρχαίας και μεσαιωνικής κεντρικής Γεωργίας), γνωστή για τις παλιές 

εκκλησίες Σβετστικοβέλι ("παλιά ρίζα") και Τζβάρι ("Τίμιος Σταυρός"), οι οποίες είναι ενταγμένες στον κατάλογο 

της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στην Τιφλίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 
 

 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΙΦΛΙΔΑ - ΑΚΧΤΑΛΑ - ΝΤΙΛΙΤΖΑΝ (ΑΡΜΕΝΙΑ)  

Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο της Τιφλίδας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα 

σύνορα Γεωργίας-Αρμενίας (Sadakhlo/Bagratashen). Μετά από τις σχετικές διατυπώσεις και συνεχίζοντας 

τη διαδρομή μας εντός Αρμενικού πλέον εδάφους, θα σταματήσουμε στην Ακχτάλα, όπου θα επισκεφθούμε 

το ομώνυμο καστρομονάστηρο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το Ντιλιτζάν, την "Ελβετία της Αρμενίας" 

μια πόλη - θέρετρο με ήπιο κλίμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΙΛΙΤΖΑΝ - ΛΙΜΝΗ ΣΕΒΑΝ - ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΖ - ΤΑΤΕΒ - ΓΚΟΡΙΣ     

Πρωινή αναχώρηση για μια πανέμορφη διαδρομή 

προς τη λίμνη Σεβάν, τη μεγαλύτερη της Αρμενίας 

και διάσημο παραθεριστικό προορισμό. Αφού 

επισκεφθούμε το μοναστήρι Σεβαναβάνκ 

("μοναστήρι της Σεβάν"), θα συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας μέσω του Selim Pass, όπου θα 

δούμε το μεσαιωνικό καραβάν σεράι του Σελίμ. Στη 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το Καραχούντζ, το 

"Stonehenge της Αρμενίας", μια μυστηριακή 

τοποθεσία που αποτελείται από 204 τεράστιες 

πέτρες τοποθετημένες κάθετα, με ιδιαίτερα 

περίεργα ευρήματα λιθογραφιών σχετικά με τη 

γονιμότητα και την κοσμική εξουσία. Εικασίες 

ιστορικών οδηγούν στην άποψη ότι πιθανόν το 

προϊστορικό αυτό μνημείο να ήταν ένα μεγαλιθικό 

"αστρονομικό παρατηρητήριο". Η επόμενη στάση 

μας θα είναι στο μοναστήρι Τατέβ (9ος-13ος αι.), που θεωρείται το ομορφότερο της Αρμενίας. Χτισμένο σε μια 

απόκρημνη βραχώδη πλαγιά που ατενίζει το φαράγγι του ποταμού Βοροτάν, εναρμονίζεται τέλεια με το 

βραχώδες τοπίο γύρω του. Μετά την επίσκεψή μας 

θα αναχωρήσουμε για την πόλη Γκόρις, το όνομα 

της οποίας σημαίνει "βραχώδης τόπος" (υψόμετρο: 

1.385 m). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΟΡΙΣ - ΣΟΥΣΙ - ΣΤΕΠΑΝΑΚΕΡΤ 

(ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ/ΑΡΤΣΑΧ)  

Πρωινή αναχώρηση για την αυτόνομη περιοχή του 

Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αρτσάχ, όπως το 

ονομάζουν οι κάτοικοί του και σημαίνει "ορεινός 

κήπος" (μεσαιωνική αρμένικη ονομασία, 

Ναγκόρνο στα ρώσικα σημαίνει "ορεινός" και 

Καραμπάχ στα τούρκικα σημαίνει "μαύρος 

κήπος"). Είναι μια περιοχή παραδοσιακά Αρμενική, 

που επί Σοβιετίας παραχωρήθηκε στους Αζέρους 

υπό καθεστώς μερικής αυτονομίας, σύμφωνα 

πάντα με τη σταλινική πολιτική του "διαίρει και βασίλευε", αγνοώντας τη συντριπτική αρμενική πλειονότητα 

του πληθυσμού του. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε την πολιτιστική πρωτεύουσα του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ, το Σουσί, τόπο σφοδρών μαχών κατά το 1992, όπου θα δούμε την εκκλησία Ghazanchetsots 

του 19ου αι. και το Μνημείο της Ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια θα δούμε το άγαλμα Τατίκ Παπίκ (Γιαγιά, 

Παππούς), σύμβολο του Αρτσάχ και θα επισκεφθούμε τα ερείπια της πόλης Τιγκρανκέρτ. Άφιξη στην 

πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Στεπανακέρτ. Διανυκτέρευση.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΕΠΑΝΑΚΕΡΤ - ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ - ΣΤΕΠΑΝΑΚΕΡΤ    

Σήμερα θα επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο του Αρτσάχ, όπου θα δούμε πλήθος εκθεμάτων, όπως 

χειροτεχνήματα, χριστιανικά χειρόγραφα, αντικείμενα από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο αλλά και από τον 

πόλεμο της ανεξαρτησίας του Καραμπάχ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γκαντζασάρ, έδρα του 

Αρχιεπισκόπου του Αρτσάχ, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, ένα από 

τα αρχαιότερα μνημεία της Χριστιανοσύνης, στο οποίο φυλάσσονται αντικείμενα που σύμφωνα με τις 

παραδόσεις ανήκουν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στους γονείς του Ζαχαρία και Ελισάβετ. Επιστροφή 

στην Στεπανακέρτ και επίσκεψη στην αγορά της. Διανυκτέρευση.   

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΕΠΑΝΑΚΕΡΤ - ΝΟΡΑΒΑΝΚ - ΧΟΡ ΒΙΡΑΠ - ΕΡΕΒΑΝ (ΑΡΜΕΝΙΑ)   

Πρωινή αναχώρηση για το μοναστήρι Νοραβάνκ, 

ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της 

μεσαιωνικής Αρμενίας, χτισμένο σε μια τοποθεσία 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Επίσκεψη και 

αναχώρηση για το Χορ Βιράπ, που βρίσκεται στους 

πρόποδες του όρους Αραράτ και είναι ως τις μέρες 

μας ιερός τόπος προσκυνήματος. Στο Χορ Βιράπ 

(Βαθύς Λάκκος) φυλακίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο 

Φωτιστής, ο ιδρυτής και πρώτος επίσκοπος της 

Αρμενικής εκκλησίας, το όνομα και το έργο του 

οποίου έχει συνδεθεί με τον εκχριστιανισμό του 

Αρμενικού λαού. Παρά τα 13 χρόνια εγκλεισμού του 

στον λάκκο, ο Γρηγόριος (Κρικόρ) όχι μόνο επέζησε, 

αλλά  θεράπευσε τον βασιλιά Τιριδάτη, με εντολή του 

οποίου είχε φυλακιστεί. Κατόπιν αυτού ο Τιριδάτης 

αποδέχθηκε τη νέα πίστη, βαφτίστηκε χριστιανός από τον Γρηγόριο και το 301 με βασιλική διαταγή 

ανακήρυξε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του αρμενικού κράτους. Αφού απολαύσουμε την εκπληκτική 

θέα των δίδυμων κορυφών του βιβλικού Αραράτ και του ποταμού Αράξη, θα συνεχίσουμε για την 

πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν, μια πανέμορφη πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Χραζντάν, με 

φαρδιές λεωφόρους, μνημειώδεις πλατείες, επιβλητικά κτίρια, καταπράσινους κήπους κλπ. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 



 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΒΑΝ - ΓΚΑΡΝΙ - ΓΚΕΓΚΧΑΡΝΤ - ΕΡΕΒΑΝ   

Η πόλη αποκαλείται από τους Αρμενίους Γερεβάν, δηλαδή "η ορατή", επειδή, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν η 

πρώτη τοποθεσία που είδε ο Νώε μετά τον Κατακλυσμό. Πόλη με αξιοσημείωτη ιστορική σπουδαιότητα, 

συνδεδεμένη με τις περιπέτειες του αρμενικού λαού. Μια πόλη με μοντέρνα ατμόσφαιρα και πανάρχαια 

ιστορία, με δεκάδες θέατρα, αίθουσες συναυλιών γκαλερί και κλαμπ με ζωντανή μουσική. Κατά τη διάρκεια 

της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε το κρατικό ινστιτούτο χειρογράφων Ματενανταράν, που περιέχει 

12.000 αρμένικα και 3.000 ξενόγλωσσα χειρόγραφα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, καθώς και το μνημείο της 

αρμενικής γενοκτονίας (1915). Θα δούμε επίσης την πλατεία Δημοκρατίας, την όπερα που φέρει το όνομα 

του μεγάλου συνθέτη Αλεξάντερ Σπεντιαριάν, το Κασκαντέ κ.ά. Συνεχίζουμε για τον ναό του Γκαρνί, ένα 

πραγματικό κόσμημα ελληνιστικής αρχιτεκτονικής και το λαξεμένο σε βράχο μοναστήρι Γκεγκχάρντ. 

Επιστρέφοντας στο Ερεβάν θα επισκεφθούμε εργοστάσιο παραγωγής κονιάκ - το αρμενικό κονιάκ είναι 

γνωστό διεθνώς και ήταν το αγαπημένο ποτό του Ουίνστον Τσόρτσιλ.  

 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΕΡΕΒΑΝ - ΖΒΑΡΤΝΟΤΣ - ΕΤΣΜΙΑΤΖΙΝ - ΓΚΙΟΥΜΡΙ    

Πρωινή αναχώρηση για το Ζβάρτνοτς, όπου θα επισκεφθούμε 

τα ερείπια του καθεδρικού ναού του 7ου αι. Συνεχίζουμε για το 

Ετσμιατζίν, το θρησκευτικό κέντρο της χώρας και έδρα του 

Αρμενικού Πατριαρχείου, το ''Βατικανό'' της Αρμενίας. Η μικρή 

αυτή πόλη, περίπου 20 km από το Ερεβάν, απέκτησε ιδιαίτερη 

σημασία όταν η Αρμενία ανακήρυξε τον Χριστιανισμό 

επίσημη θρησκεία του κράτους, μετά από ένα όραμα του 

Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή που είδε τον Ιησού Χριστό να 

κατεβαίνει από τον ουρανό και να δείχνει το σημείο όπου το 

301 θεμελιώθηκε η Αγία Έδρα, στη θέση ενός ειδωλολατρικού 

ναού - το όνομα Ετσμιατζίν στα αρμενικά σημαίνει "κάθοδος 

του Μονογενούς". Τελικός προορισμός μας για σήμερα είναι 

το Γκιουμρί, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 

Υπερκαυκασίας. Φθάνοντας θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα νιώσουμε την αίγλη 

του λαμπρού παρελθόντος της. Στις αρχές του 19ου αι. ήταν ένα απλό χωριό που ονομαζόταν Κουμαϊρί και 

σχεδόν μέσα σε μια δεκαετία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς κόμβους 

ολόκληρου του Καύκασου. Όταν το 1837 ο Ρώσος τσάρος Νικόλαος επισκέφθηκε το Κουμαϊρί, το 

μετονόμασε σε Αλεξαντροπόλ προς τιμήν της συζύγου του, 

Αλεξάνδρας Φιοντόροβνα. Τρία χρόνια αργότερα η πόλη δεν 

είχε τίποτα να ζηλέψει από τις σύγχρονες της εποχής της. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΙΟΥΜΡΙ - ΒΑΡΤΖΙΑ - ΚΟΥΤΑΪΣΙ (ΓΕΩΡΓΙΑ)   

Πρωινή αναχώρηση για τα σύνορα της Αρμενίας με τη 

Γεωργία. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις θα συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας για να επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα της χώρας, το περίφημο συγκρότημα 

τρωγλοδυτικών εκκλησιών της Βάρτζια (12ος-13ος αι.). 

Συνεχίζουμε για το Κουταϊσί, την πρωτεύουσα του αρχαίου 

βασιλείου της Κολχίδας. Βρίσκεται  στην καρδιά της Γεωργίας 

και είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 



 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΑΪΣΙ - ΜΠATOYMI  

Κατά την πρωινή μας ξενάγηση στην πόλη θα 

επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το μοναστήρι 

Γκελάτι του 12ου αι., τον Καθεδρικό ναό της 

δυναστείας των Βαγρατιδών και το νέο κτίριο 

του Κοινοβουλίου, που κατασκευάστηκε το 

2012 σε σχέδια του Ισπανού αρχιτέκτονα 

Alberto Domingo Kabo. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για το ιστορικό Μπατούμι, που 

βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γεωργίας, 

της πανέμορφης αυτής χώρας του Καύκασου, 

που γνωρίζουμε από τους μύθους του 

Προμηθέα, του Φρίξου και της Έλλης, του 

Ηρακλή, των Αργοναυτών και του 

Χρυσόμαλλου Δέρατος. Το Μπατούμι είναι 

πρωτεύουσα της αυτόνομης Δημοκρατίας της 

Ατζαρίας και σημαντικό λιμάνι της χώρας στις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας, όπου καταλήγει 

ο πετρελαιαγωγός του Μπακού. Χάρη στην προνομιούχα τοποθεσία του, αποτελεί φημισμένο κέντρο 

παραθερισμού. Φθάνοντας στο Μπατούμι θα επισκεφθούμε τον Βοτανικό Κήπο. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΜΠATOYMI - AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Πρωινή ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, 

μεταξύ των οποίων και το φρούριο Γκόνιο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ                                                                                                            
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό   

 Ξενοδοχεία 3* & 4*, από τα καλύτερα στις περιοχές χωρίς τουριστική υποδομή 

 Ημιδιατροφή  

  Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές 

και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα  

 Τοπικοί ξεναγοί  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός του 

Γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 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: €670 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 

€2.390 
€ 2.550 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €720 

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. 

 



Βίζες: Θα πρέπει να προσκομίσετε στο Γραφείο μας το διαβατήριό σας, το οποίο θα πρέπει 

απαραίτητα να έχει 6μηνη ισχύ καθώς και 4 έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, 

θα πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 

κατάθεση της προκαταβολής.  

  
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας 

στον φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 



 

 
 



 

  

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"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", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των 

ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), 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 για τα 15 χρόνια του 

Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 

ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 

Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 

τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια 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. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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.   
 



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. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 

που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 

περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 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, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο 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 τις Τετάρτες 

γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεματικές βραδιές με 



σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 

τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  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. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 

κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  

αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική 

όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  

Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 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!!! 

 


