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 «Είδα όλα τα έθνη να μεγαλώνουν όχι με σοφία, αλλά με 

τη θέληση για καταστροφή. Είδα να αναπτύσσουν τη 

στρατιωτική τεχνολογία τους. Είδα τον άνθρωπο να 

θριαμβολογεί φονεύοντας, και κάθε βιβλίο, κάθε 

θησαυρός να καταστρέφεται. Έτσι αποφάσισα να 

μαζέψω τα αντικείμενα ομορφιάς και πολιτισμού και να 

τα προφυλάξω από την καταστροφή. Τι πιο οικτρό από 

τον σημερινό κόσμο! Μια ηγεσία τυφλή, τρελή και 

ανόητη. Ανθρώπινες μάζες να χτυπιούνται μεταξύ τους 

ωθούμενες από ένα όργιο απληστίας και βίας. Πρέπει να 

σταματήσει αυτό. Να εξαγνιστούν από τη δίψα για βία και 

εξουσία». 

Κάπως έτσι ο ιδρυτής της Σάγκρι Λα είχε στο μυαλό του 

την άγνωστη ιερή πόλη του Θιβέτ, στην οποία θα 

συνέλεγαν και θα προστάτευαν όλους τους 

πνευματικούς θησαυρούς.  

Την αναζήτηση της Σάγκρι Λα είχαμε κι εμείς στο μυαλό 

μας όταν σχεδιάζαμε αυτό το ταξίδι και την αναζητάμε 

στα βασίλεια των Ιμαλαΐων. Μπορεί πλέον κάποια από 

αυτά να μην είναι βασίλεια, αλλά κρατίδια της Ινδίας, 

αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι για αιώνες ήταν τα βασίλεια 

των Ιμαλαΐων. Εξάλλου λίγα πράγματα έχουν αλλάξει 

από τότε.  

Ένα οδοιπορικό σε τόπους εμποτισμένους από τη 

θρησκεία και τον μύθο, που ξυπνά την εικόνα ενός 

χαμένου κόσμου, ανεπηρέαστου από την πρόοδο των 

ανθρώπων. Ένα ταξίδι που χαρακτηρίζεται από την 

πληθωρικότητα του Versus σε προορισμούς που δεν 

είναι συνηθισμένοι.  

Από τη Δυτική Βεγγάλη με την ιερή πόλη της θεάς Κάλι, 

την Καλκούτα, στο μυστηριακό βασίλειο του Μπουτάν, 

«τη γη του Δράκοντα του Κεραυνού», μια σχεδόν πλήρως 

απομονωμένη μοναρχία των Ανατολικών Ιμαλαΐων, 

σφηνωμένη ανάμεσα στο Θιβέτ και την Ινδία. Εδώ που ο 

χρόνος έχει σταματήσει και η φύση, οι άνθρωποι και ο 

πολιτισμός τους παραμένουν αναλλοίωτα και 

εντυπωσιάζουν με την αυθεντικότητά τους. 

Η ταξιδιωτική μας αναζήτηση συνεχίζει με το Σικίμ, το 

μαγευτικό Ντάρτζελινγκ, το Αμριτσάρ με τον θαυμαστό 

χρυσό ναό, το Χιμαχάλ Πραντές, την Nταραμσάλα, 

προσωρινή έδρα του Δαλάι Λάμα, το Λαντάκ, το «Μικρό 

Θιβέτ», και το μαγευτικό Κασμίρ, με αρκετές διαδρομές να 

γίνονται με ειδικά 4Χ4 οχήματα. Περνάμε την εξώκοσμη 

διαδρομή από το Λαντάκ στο Κασμίρ μέσω του Καργκίλ, 

μία από τις πιο συναρπαστικές διαβάσεις του πλανήτη, 

και συμμετέχουμε σε μια διαρκή αναζήτηση του 

πνεύματος σε κάθε μέρα του ταξιδιού αυτού. Λέτε να μη 

βρούμε τη δική μας Σάγκρι Λα ύστερα από όλα αυτά;  

 

 

Μερικές φορές ό,τι κι αν λένε… το μέγεθος μετράει. Και 

πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε πιο μεγαλειώδες, που να 

μπορεί να σου κόψει την ανάσα, να κάνει τα γόνατά σου 

να λυγίσουν, να σε συνεπάρει με την ψυχρή του αύρα, 

από το να βρίσκεσαι μπροστά στη θέα αυτού του 

θρυλικού γίγαντα και ο παγωμένος αέρας που 

κατεβαίνει από τις κορυφογραμμές του να χαστουκίζει 

για πρώτη φορά το πρόσωπό σου! 

Καλύπτοντας μια ευρύτατη καμπυλωτή ζώνη, η οποία 

αναπτύσσεται κατά μήκος του αυχένα της ινδικής 

υποηπείρου, τα Ιμαλάια εκτείνονται στα δυτικά από το 

Πακιστάν και φτάνουν ανατολικά μέχρι την Ινδία, ενώ τα 

ορεινά τους συστήματα περιλαμβάνουν τις πιο ψηλές 

κορυφές πλανήτη. 

Εκατόν σαράντα βουνοκορφές ψηλότερες από τα 7.000 

μέτρα, ακόμα 14 που είναι πάνω από τα 8.000 μέτρα και 

βέβαια την υψηλότερη όλων, το Έβερεστ (8.848 μ.), που 

ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του χαρτογράφου της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας στις Ινδίες, σερ Τζορτζ 

Έβερεστ. Το τοπικό του όνομα είναι Τσομολούνμα που 

σημαίνει «Θεά Μητέρα της Γης». Η οροσειρά των 

Ιμαλαΐων φιλοξενεί επίσης 15.000 παγετώνες, ενώ από 

εδώ πηγάζουν τρεις μεγάλοι ποταμοί που επηρεάζουν τη 

ζωή 750 εκατομμυρίων ανθρώπων: Γάγγης, Ινδός και 

Γιανγκτσέ. 

Οι θρυλικοί ορεινοί γίγαντες παραμένουν μεγαλόπρεπα 

στεφανωμένοι με κατάλευκο χιόνι σε όλη τη διάρκεια του 

έτους. Το όνομα Ιμαλάια, εξάλλου, προέρχεται από τη 

σανσκριτική φράση himālaya, που σημαίνει «η κατοικία 

του χιονιού», hima (χιόνι) + ālaya (κατοικία). 

 

Σε όλες τις ημέρες του ταξιδιού μας από κάθε περιοχή 

απολαμβάνουμε και μια διαφορετική άποψη των 

Ιμαλαΐων ή επιχειρούμε οδικές ορεινές διαδρομές 

εκπληκτικής ομορφιάς. 

Τη 12η ημέρα θα μεταβούμε στον Λόφο της Τίγρης (13 

χιλιόμετρα από το Ντάρτζελινγκ) για να θαυμάσουμε την 

ανατολή του ήλιου με θέα τα Ιμαλάια, όπως τη βλέπουν 

τα πουλιά. 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC


 

  

 

✓ Επίσκεψη στο βουδιστικό μοναστήρι Τακτσάνγκ στο 

Μπουτάν, που το όνομά του σημαίνει «φωλιά της τίγρης», 

τόπο προσκυνήματός χιλιάδων πιστών, παρά τη 

δυσπρόσιτη θέση του.  

✓ Στο Θίμπου επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου 

στεγάζεται τεράστια συλλογή από ανεκτίμητης αξίας 

βουδιστικά χειρόγραφα, αλλά και στη σχολή ζωγραφικής, 

όπου οι φοιτητές διδάσκονται για 6 χρόνια τις 13 

παραδοσιακές τέχνες του Μπουτάν.  

✓ Στο Ντάρτζελινγκ διαδρομή με το διάσημο Toy Train και 

επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορειβασίας των Ιμαλαίων 

(Himalayan Mountaineering Institute).  

✓ Ημερήσια εκδρομή στο οροπέδιο του Λαντάκ και κατά 

μήκος της κοιλάδας του Ινδού Ποταμού.  

✓ Οδική διαδρομή στα δυτικά Ιμαλάια από το Λεχ στο 

Καργκίλ, από τις συναρπαστικότερες ορεινές διαδρομές 

του πλανήτη.  

✓ Επίσης εκπληκτική διαδρομή στα Ιμαλάια με προορισμό 

την πρωτεύουσα του Κασμίρ.  

✓ Βόλτα με τα σικάρα, τα πλοιάρια των Ιμαλαίων, στη λίμνη 

Νταλ, και διανυκτέρευση σε καραβόσπιτο!  

✓ Επίσκεψη στο φυλάκιο Γουάγκα, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την περίφημη τελετή 

υποστολής σημαίας των δύο κρατών, Πακιστάν και Ινδίας.  

 

 

 

 

Εδώ Ινδία 

Πρωτεύουσα: Νέο Δελχί 

Πληθυσμός: 1,324 δισεκατομμύρια 

Γλώσσα: Χίντι, Αγγλικά 

Διαφορά ώρας με την Ελλάδα: συν 3,5 

ώρες 

Νόμισμα: Ρουπία Ινδίας 

Διεθνής κωδικός κλίσης: + 91 

 

Εδώ Μπουτάν 

Πρωτεύουσα: Θίμπου 

Πληθυσμός: 785.123 χιλιάδες 

Γλώσσα: Ντζόνγκα 

Διαφορά ώρας με την Ελλάδα: συν 4 

ώρες 

Νόμισμα: Νγκούλτρουμ 

Διεθνής κωδικός κλίσης: +975 

 

Επιπλέον γνώσεις:  

 

Βιβλία 

• «Α Field Guide to Happiness What I 

learned In Bhutan about Living, 

Loving and Waking Up», της 

Λίντα Λέμινγκ. 

• «Hidden Bhutan: Entering the 

kingdom of the thunder 

Dragon», του Μαρτίν Ουίτζ. 

 

Ταινίες 

• «Lion», με τους Νικόλ Κίντμαν, Ρούνι 

Μάρα.  

• «Το στέμμα των Ινδιών», του 

Γκούριντερ Τσάντα.  Το 

δραματικό εξάμηνο που 

οδήγησε στην 

ανεξαρτητοποίηση της Ινδίας 

από τους Βρετανούς. 

 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, με ενδιάμεσο 

σταθμό.  

• Ξενοδοχεία 5* στις μεγαλουπόλεις, όπως η Καλκούτα, το 

Δελχί και το Αμριτσάρ, στην υπόλοιπη Ινδία και στο Μπουτάν 

4* και 3* ή από τα καλύτερα διαθέσιμα σε περιοχές όπου η 

τουριστική υποδομή είναι χαμηλή. Ιδιαίτερα στο Καργκίλ και 

στο Λεχ πολύ λιτά ξενοδοχεία, βασικών ανέσεων. Στο Κασμίρ 

οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε παραδοσιακά houseboats 

(καραβόσπιτα).  

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Καλκούτα (1), Πάρο Μπουτάν 

(2), Πουνάκα (1), Θίμπου (2), Τσάλσα (1), Γκανγκτόκ (2), 

Ντάρτζελινγκ (2), Δελχί (1), Λεχ Λαντάκ (3), Καργκίλ (1), 

Σριναγκάρ Κασμίρ (2), Νταραμσάλα (2), Αμριτσάρ (2).  

• Ημιδιατροφή. 

• Μετακινήσεις με πούλμαν, μικρά αυτοκίνητα ή τζιπ, όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

• Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα.  

• Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός στην περιοχή των Ιμαλαίων. 

• Τοπικοί ξεναγοί. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

• Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά του Versus 

Travel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στα Ιμαλάια, που ξεκινά από την Καλκούτα, τη λαμπρή πρωτεύουσα της Βρετανικής 

Ινδίας, συνεχίζει με το Μπουτάν και τις σημαντικότερες πόλεις του - Πάρο, Θιμπού, Πουνάκα, Φουντσολίνγκ, 

καθώς και τη μικρή πόλη Τσάλσα στη Δυτική Βεγγάλη και το Γκανγκτόκ, την πρωτεύουσα του Σικκίμ, αλλά και το 

Ντάρζελινγκ, το κρυμμένο μυστικό των Ιμαλαΐων. Κι ύστερα πετάμε μέσω Δελχί για την πρωτεύουσα του Λαντάκ, το 

Λεχ και από εκεί η οδική διαδρομή μας στα Ιμαλάια μας οδηγεί στο Καργκίλ και τη Σριναγκάρ, την πρωτεύουσα του 

Κασμίρ. Το οδοιπορικό μας ολοκληρώνεται με το Τζαμμού, τη γραφική Nταραμσάλα και την ιερή πόλη των Σιχ, το 

Αμριτσάρ.  

 



 

 

  

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 398 14.08.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 11:35 15:45 

QR 540 14.08.2021 ΝΤΟΧΑ – ΚΑΛΚΟΥΤΑ 18:55 02:20 + 1 

QR 549 06.09.2021 ΔΕΛΧΙ – ΝΤΟΧΑ 03:20  04:45 

QR 203 06.09.2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07:30 12:10 



 

  

Εικόνες από το Μπουτάν  
Βρισκόμαστε στην καρδιά των Ιμαλαΐων, σε μία από τις πιο τραχείς και απότομες επιφάνειες της γης, 

εδώ όπου δεν έφτασαν ποτέ άποικοι Δυτικοί. Τα ύψη της χώρας ποικίλλουν από 200 μέτρα στον Νότο 

μέχρι 8.000 στον Βορρά, στα σύνορα με το Θιβέτ, και έτσι μπορεί ο ταξιδιώτης να αισθανθεί την καυτή 

ζέστη της Ελλάδας ή το ψύχος της Σιβηρίας σε ένα διήμερο ταξίδι από τον Νότο στον Βορρά. Μην 

ανησυχείτε, στα σημεία που πάμε δεν θα νιώσουμε τίποτα από τα δύο.  

Σε αυτόν τον οικολογικό παράδεισο τα βουνά, τα ποτάμια και η φύση είναι ιερά, οι ορειβάτες δεν 

επιτρέπονται να ανέβουν πάνω από τα 4.800 μέτρα για να μη διαταραχθεί η γαλήνη των θεών και των 

πνευμάτων, μια και τα Ιμαλάια είναι η κατοικία των θεών κατά τη βουδιστική και την ινδουιστική 

παράδοση. Η στάση τους απέναντι στον τουρισμό -απαιτώντας από τους τουρίστες να αγοράζουν 

συγκεκριμένα ολοκληρωμένα πακέτα διαμονής, με ακριβές χρεώσεις, με ορισμένη κατά κεφαλήν τιμή- 

εξασφαλίζει καλό εθνικό εισόδημα και ασήμαντες ενοχλήσεις στις παραδόσεις και στον πολιτισμό και 

στο σπάνιο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Αξίες αδιαπραγμάτευτες για τους κατοίκους του Μπουτάν. 

Μια χώρα όπου η αγορά των τσιγάρων είναι παράνομη, το ρύζι είναι κόκκινο και το τσίλι δεν είναι ένα 

μόνο καρύκευμα, αλλά κύριο πιάτο. Οι άνδρες φορούν τινίκ στην εργασία τους και η «ακαθάριστη 

εθνική ευτυχία» κρίνεται σημαντικότερη από το «ακαθάριστο εθνικό προϊόν».  

 

Εικόνες από το Κασμίρ  
 

Μάντρες από λάσπη, χαμόσπιτα με μικροσκοπικά παράθυρα, ετοιμόρροπες ξυλοκατασκευές, 

δρομάκια στενά και δαιδαλώδη. Τις ώρες της προσευχής όλος ο κόσμος συγκεντρώνεται στο κεντρικό 

τζαμί και ένα πλήθος ανθρώπων ξεχύνεται στους δρόμους. Πριν προλάβουμε να χαθούμε στο επόμενο 

στενό μυρωδιές, μπαχάρια, αρωματικές εκρήξεις διάχυτες έρχονται από παντού. Γυναίκες με μαύρα 

τσαντόρ να ανεμίζουν στην πρωινή αύρα και άνδρες μεσήλικες ντυμένοι με την επίσημη εθνική περιβολή 

(σαλβάρι και πουκαμίσα φαρδιά μέχρι το γόνατο) κατευθύνονται με έναν τρόπο μαγικό, μιλώντας και 

χειρονομώντας σε μικρή αλάνα-σταυροδρόμι.  

Τα στέκια τους, παραδοσιακά τεϊοποτεία, καλαίσθητες κατασκευές με καφασωτά παράθυρα και 

ξυλοκολόνες στο αίθριο με σκαλιστά κιονόκρανα. Το δε ταβάνι ξύλινο, με σκαλιστούς ρόμβους, 

κατάμαυρο από την καπνιά, και ένα πελώριο καζάνι στο κέντρο από όπου αχνίζει το τσάι, ενώ γραφικές 

φιγούρες συνωστίζονται στη σειρά, γέροι ξερακιανοί, με γενειάδες βιβλικές, πρόσωπα σκοτεινά, 

αυλακωμένα, αυθεντικά μέσα στη σκόνη των υψιπέδων. Ασκητικές μορφές που είναι εικόνες ελκυστικές. 

Γίνεται πλέον φανερό ότι εδώ κυριαρχούν άλλοι κανόνες και ρυθμοί. 

Για τους Έλληνες τρέφουν μια συμπάθεια, όχι ανεξήγητη, ίσως για λόγους ιστορικούς. Τον Σκαντέρ, έτσι 

αποκαλούν τον Μέγα Αλέξανδρο, κάποιοι κολακεύονται να τον θεωρούν γενάρχη τους.  

 



  

 

Σε ηλικία μόλις δύο ετών ο Λάμο Νταντούπ, γόνος αγροτικής 

οικογένειας (1935), δέχθηκε στο ταπεινό πατρικό του την επίσκεψη 

μιας αποστολής υψηλόβαθμων Θιβετιανών ιερέων, τους οποίους 

οδήγησε εκεί μια προφητεία. Το αγοράκι αναγνώρισε ορισμένα 

αντικείμενα που ανήκαν σε παλαιότερες ενσαρκώσεις του Δαλάι 

Λάμα και επαλήθευσε έτσι την προφητεία. Έκτοτε οι Θιβετιανοί 

θεωρούν ότι είναι η 14η μετενσάρκωση του βασιλιά-θεού τους. 

Στα τέσσερα χρόνια του ο «μοναχός» πλέον Τενισίν Γκιάτσο 

ανέβηκε στον θρόνο του λέοντος.  

Κατά τον λαμαϊσμό -θιβετιανή εκδοχή του βουδισμού-, ο εκάστοτε 

Δαλάι Λάμα («Ωκεανός της Σοφίας») αποτελεί μετενσάρκωση του 

Τσενρεζί, του προστάτη θεού του Θιβέτ. Από το 1642 ο Δαλάι 

Λάμα, πνευματικός και κοσμικός συνάμα ηγεμόνας των 

Θιβετιανών, κατοικούσε στο τεράστιο παλάτι-ναό Ποτάλα, στη 

Λάσα. Το 1950 οι Κινέζοι κατέλαβαν το Θιβέτ, κατέλυσαν βίαια 

τους πατροπαράδοτους θρησκευτικούς θεσμούς και 

καθαίρεσαν τον Δαλάι Λάμα. Το 1959, ύστερα από αιματηρή 

καταστολή των εξεγέρσεων, στη διάρκεια των οποίων χάθηκαν 

δεκάδες χιλιάδες ζωές και 6.000 ναοί και μοναστήρια, ο Τενισίν 

Γκιάτσο κατέφυγε σε ένα ορεινό χωριό στην Ινδία, κοντά στην 

Νταραμσάλα, όπου σχημάτισε μια δημοκρατική εξόριστη 

κυβέρνηση της κατεχόμενης χώρας του. Ο 14ος Δαλάι Λάμα, 

Τενισίν Γκιάτσο, δεν εκπροσωπεί μόνο τον ειρηνικό 

απελευθερωτικό αγώνα των Θιβετιανών. Το 1989 του 

απονεμήθηκε στο Όσλο το Νόμπελ Ειρήνης. Ο χώρος της 

κατοικίας του 14ου Δαλάι Λάμα στο παλάτι Ποτάλα διατηρήθηκε 

στην αρχική του μορφή. Ο ίδιος κατέφυγε στην Ινδία το 1959, 

εννέα χρόνια μετά την εισβολή των κινεζικών στρατευμάτων στις 

17 Νοεμβρίου του 1950. Ένδειξη μεγάλης τιμής είναι τα αγάλματα 

του 5ου Δαλάι Λάμα και του Βούδα Σακιαμούνι του 17αι., με τον 

ιδιαίτερα πλούσιο διάκοσμο. 

 

 

Σε ηλικία μόλις δύο ετών ο Λάμο 

Νταντούπ, γόνος αγροτικής οικογένειας 

(1935), δέχθηκε στο ταπεινό πατρικό του 

την επίσκεψη μιας αποστολής 

υψηλόβαθμων Θιβετιανών ιερέων, τους 

οποίους οδήγησε εκεί μια προφητεία. Το 

αγοράκι αναγνώρισε ορισμένα 

αντικείμενα που ανήκαν σε παλαιότερες 

ενσαρκώσεις του Δαλάι Λάμα και 

επαλήθευσε έτσι την προφητεία. Έκτοτε 

οι Θιβετιανοί θεωρούν ότι είναι η 14η 

μετενσάρκωση του βασιλιά-θεού τους. 

Στα τέσσερα χρόνια του ο «μοναχός» 

πλέον Τενισίν Γκιάτσο ανέβηκε στον 

θρόνο του λέοντος.  

Κατά τον λαμαϊσμό -θιβετιανή εκδοχή 

του βουδισμού-, ο εκάστοτε Δαλάι Λάμα 

(«Ωκεανός της Σοφίας») αποτελεί 

μετενσάρκωση του Τσενρεζί, του 

προστάτη θεού του Θιβέτ. Από το 1642 

ο Δαλάι Λάμα, πνευματικός και 

κοσμικός συνάμα ηγεμόνας των 

Θιβετιανών, κατοικούσε στο τεράστιο 

παλάτι-ναό Ποτάλα, στη Λάσα. Το 1950 

οι Κινέζοι κατέλαβαν το Θιβέτ, 

κατέλυσαν βίαια τους 

πατροπαράδοτους θρησκευτικούς 

θεσμούς και καθαίρεσαν τον Δαλάι 

Λάμα. Το 1959, ύστερα από αιματηρή 

καταστολή των εξεγέρσεων, στη 

διάρκεια των οποίων χάθηκαν δεκάδες 

χιλιάδες ζωές και 6.000 ναοί και 

μοναστήρια, ο Τενισίν Γκιάτσο κατέφυγε 

σε ένα ορεινό χωριό στην Ινδία, κοντά 

στην Νταραμσάλα, όπου σχημάτισε μια 

δημοκρατική εξόριστη κυβέρνηση της 

κατεχόμενης χώρας του. Ο 14ος Δαλάι 

Λάμα, Τενισίν Γκιάτσο, δεν εκπροσωπεί 

μόνο τον ειρηνικό απελευθερωτικό 

αγώνα των Θιβετιανών. Το 1989 του 

απονεμήθηκε στο Όσλο το Νόμπελ 

Ειρήνης. Ο χώρος της κατοικίας του 

14ου Δαλάι Λάμα στο παλάτι Ποτάλα 

διατηρήθηκε στην αρχική του μορφή. Ο 

ίδιος κατέφυγε στην Ινδία το 1959, εννέα 

χρόνια μετά την εισβολή των κινεζικών 



 

 

 

 

  

 

 

1η ημέρα: Aθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Καλκούτα 

(Δυτική Βεγγάλη) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την πρωτεύουσα της Δυτικής Βεγγάλης, την 

Καλκούτα.  

 

2η ημέρα: Καλκούτα  

Άφιξη στην Καλκούτα, τον πιο σημαντικό εμπορικό σταθμό 

των Άγγλων και τη λαμπρή πρωτεύουσα της Βρετανικής 

Ινδίας από το 1772 έως το 1912. Άμεση μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά την ολιγόωρη 

ανάπαυσή μας, το απόγευμα, ακολουθεί ξενάγηση στην 

πόλη, όπου θα δούμε, μεταξύ άλλων, το μνημείο της 

βασίλισσας Βικτωρίας, την πλατεία Νταλχούζι με τα 

βικτωριανά κτίρια που την περιβάλλουν, το Κυβερνητικό 

Μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο ( εξωτερικά). Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Καλκούτα – Πάρο (Μπουτάν)  

Ο ήλιος καίει πάνω σε έναν απέραντο γαλάζιο ουρανό και 

μια θάλασσα από χιονοσκέπαστες βουνοκορφές 

διαγράφεται ζωηρά κάτω από τα πόδια μας στον 

κρυστάλλινο αέρα, φανερώνοντας μια αίσθηση μεγαλείου 

και αγνότητας. Καθώς προσγειωνόμαστε στη λιλιπούτεια 

μοναστική πολιτεία του Μπουτάν, απολαμβάνουμε μια 

άποψη των Ιμαλαΐων και νιώθουμε τόσο κοντά στις 

κολοσσιαίες κορυφές τους, Έβερεστ, Μακάου, 

Καντσενγιούγκα, Σισαπάνγκα, Τσο Όγιου, Νανγκαπάρμπατ 

που χάνονται στον ουρανό. Τίποτα δεν προδιαθέτει για τη 

γαλήνια κατάφυτη κοιλάδα που μας περιμένει. Νιώθουμε 

σαν να αιωρούμαστε πάνω σε μια γιγάντια σκάλα.  

Το αεροδρόμιο του Πάρο είναι αυτό που συνδέει τη χώρα με 

τον έξω κόσμο, σημαντικό πολιτιστικό κέντρο του Μπουτάν, 

του παράξενου αυτού και άγνωστου σε πολλούς βασιλείου, 

που ζει και κινείται στους δικούς του ρυθμούς, έχοντας εδώ 

και λίγα χρόνια μια μικρή επικοινωνία με τον έξω κόσμο.  

Φτάνοντας θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως 

μετά το γεύμα, θα επισκεφθούμε το Τα Ντζονγκ, στο οποίο 

στεγάζεται το Εθνικό Μουσείο, με συλλογές υφασμάτων, 

όπλων, θρησκευτικών πινάκων «τάνγκα», αντικειμένων 

οικιακής χρήσης και διάφορα άλλα χειροτεχνήματα. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ρινπούνγκ Ντζονγκ, στο οποίο 

οι τοιχογραφίες των στοών της εσωτερικής αυλής 

απεικονίζουν όψεις της βουδιστικής διδασκαλίας, όπως τον 

τροχό της ζωής, σκηνές από τη ζωή του Μιλαρέπα κ.ά. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Πάρο 

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα δούμε το μοναστήρι 

Τακτσάνγκ, που το όνομά του σημαίνει «φωλιά της τίγρης» 



 

  

 και αποτελεί τόπο προσκυνήματος χιλιάδων πιστών, παρά 

την ιδιαίτερα δυσπρόσιτη θέση του. Στη συνέχεια θα δούμε το 

ιστορικής σημασίας κάστρο Ντρουγκιάλ Ντζονγκ καθώς και 

το Κιτσού Λακχάνγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Πάρο – Πουνάκα  

Πρωινή αναχώρηση για την Πουνάκα. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής μας θα σταματήσουμε στο εντυπωσιακό 

πέρασμα Ντοχού Λα με τα 108 Χόρτεν και τις σημαίες 

προσευχής να προσδίδουν στο περιβάλλον μια αίσθηση 

ηρεμίας και ιερότητας, ενώ με καθαρό ουρανό διακρίνονται 

τα Ιμαλάια. Επόμενος σταθμός της διαδρομής μας το 

μοναστήρι Τσίμι Λακχάνγκ, γνωστό και ως ναός της 

γονιμότητας. Άφιξη στην Πουνάκα και στο ξενοδοχείο μας. 

Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό Πουνάκα 

Ντζονγκ, που θεωρείται το καλύτερο του Μπουτάν. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Πουνάκα – Θίμφου 

Μια χώρα βαθιά θρησκευόμενων ανθρώπων, που αρχίζουν 

με την αυγή και τελειώνουν με τη δύση τις προσφορές στους 

θεούς. Η νυχτερινή ζωή είναι άγνωστη, το αλκοόλ 

ημιαπαγορευμένο, οι κάτοικοι διασκεδάζουν με περιπάτους, 

πικνίκ στην υπέροχη φύση και επισκέψεις στους ναούς. 

Δείχνουν ευτυχισμένοι και λατρεύουν τον βασιλιά θεό. 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του 

Μπουτάν, το Θίμφου. Στις διαδρομές μας θα διαπιστώσουμε 

ότι το Μπουτάν είναι μία από τις πιο κλειστές κοινωνίες της 

Ασίας, αποτελεί ένα αυθεντικό ζωντανό μουσείο της φύσης 

και του πολιτισμού, με τους κατοίκους να επιμένουν να 

ντύνονται με παραδοσιακές φορεσιές και τα βουδιστικά ήθη 

να επικρατούν σε σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής 

τους ζωής. Άφιξη στο Θίμφου και στο ξενοδοχείο μας και στη 

συνέχεια μετάβαση στο Μπούντα Πόιντ (Kuensel Phodrang), 

που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη, απ’ όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να δούμε το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στο 

Μπουτάν, καθώς και να απολαύσουμε την πανοραμική θέα 

της κοιλάδας του Θίμφου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 

εθνική στούπα (King's Memorial Chorten), που 

ολοκληρώθηκε το 1974 και στο Τρασιτσοντζόνγκ 

(Trashichhoedzong), «το φρούριο της θρησκείας», έδρα της 

κεντρικής διοίκησης των βουδιστών μοναχών και παλάτι του 

βασιλιά. Κατασκευάστηκε το 1641 με τον παραδοσιακό 

τρόπο του Μπουτάν, χωρίς καρφιά.  

Το απόγευμα θα κάνουμε μια υπέροχη εξερευνητική βόλτα 

στην καρδιά της πόλης. Εκεί θα επισκεφτούμε την ντόπια 

αγορά με τις χειροτεχνίες, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε και να αγοράσουμε χειροποίητα υφάσματα και 

πλεκτά, πίνακες «τάνγκα», μάσκες, κεραμικά, κοσμήματα και 

απίστευτα αντικείμενα από ντόπιους καλλιτέχνες! 

Διανυκτέρευση. 



 

 

  

7η ημέρα: Θίμφου  

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, που διατηρεί αναλλοίωτη την 

αρχιτεκτονική της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε, 

μεταξύ άλλων, την Εθνική Βιβλιοθήκη, στην οποία στεγάζεται 

μια τεράστια συλλογή από ανεκτίμητης αξίας βουδιστικά 

χειρόγραφα, τη Σχολή Ζωγραφικής, όπου οι φοιτητές 

διδάσκονται για 6 χρόνια τις 13 παραδοσιακές τέχνες του 

Μπουτάν, το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού, όπου θα 

γνωρίσουμε τις πολιτιστικές παραδόσεις της χώρας, το 

Simply Bhutan, ένα ζωντανό μουσείο στο οποίο θα δούμε την 

παραδοσιακή μπουτανέζικη αρχιτεκτονική. Μετά το δείπνο θα 

μεταβούμε στο μοναστήρι Πάνγκρι Ζάπα, από τα παλαιότερα 

του Μπουτάν, και στο καταφύγιο Τακίν. Το Τακίν είναι το εθνικό 

ζώο του Μπουτάν και μοιάζει με διασταύρωση αγελάδας και 

κατσίκας. Η ημέρα μας θα κλείσει με ξενάγηση στο 

μοναστήρι-φρούριο Τσανγκάνγκχα Λακχάνγκ. Επιστροφή 

στην πόλη και διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Θίμφου – Φουντσολίνγκ – Τσάλσα 

 Πρωινή αναχώρηση για τη Δυτική Βεγγάλη. Έπειτα από μια 

διαδρομή περίπου 6 ωρών θα φτάσουμε στο Φουντσολίνγκ, 

που βρίσκεται στα σύνορα του Μπουτάν με το Σικίμ. Αν το 

επιτρέψει ο χρόνος θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 

Καρμπάντι Γκοέμπα με τις ζωγραφιές από τη ζωή του Βούδα. 

Αφού ολοκληρώσουμε τις τελωνειακές διατυπώσεις, θα 

αναχωρήσουμε για τη μικρή πόλη Τσάλσα στη Δυτική 

Βεγγάλη, που βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. 

Άφιξη, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Τσάλσα – Γκανγκτόκ (Σικίμ)  

Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της πολιτείας του 

Σικίμ, το Γκανγκτόκ. Το 1975 καταργήθηκε η μοναρχία και 

προσαρτήθηκε στην Ινδία. Η διαδρομή μας μέσα από 

περιοχές της Ανατολικής Ινδίας θα μας δώσει την ευκαιρία να 

δούμε δάση, φυτείες τσαγιού, ποτάμια και ήσυχα 

χωριουδάκια. Οι ψηλές βουνοκορφές, οι λόφοι, οι κοιλάδες 

και τα ποτάμια δημιουργούν ένα πανέμορφο σκηνικό που 

φιλοξενεί μια απίστευτη ποικιλία λουλουδιών: 600 είδη 

ορχιδέας, 150 είδη γλαδιόλας, 46 είδη ροδόδεντρου, 40 είδη 

μανόλιας και πολλά ακόμα. Οι κάτοικοι του Σικίμ είναι 

σινοθιβετιανικής φυλής και γλώσσας και βουδιστικής 

θρησκείας. Στην υπέροχη αυτή διαδρομή θα επισκεφθούμε το 

Εθνικό Πάρκο Γκορουμάρα, στο Σιλιγκούρι με τα εκπληκτικά 

δάση. Άφιξη, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο μας. 

 

10η ημέρα: Γκανγκτόκ  

Πρωινή περιήγηση στο Γκανγκτόκ, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα επισκεφθούμε το βουδιστικό μοναστήρι Ρουμτέκ, 

το μεγαλύτερο του Σικίμ, διάσημο για την περίφημη θιβετιανή 

αρχιτεκτονική του. Στη συνέχεια θα δούμε τη στούπα Ντο 
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Ντρουλ και το Θιβετιανό Ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο 

θεμελίωσε ο Δαλάι Λάμα το 1958 και περιλαμβάνει τη 

μεγαλύτερη και ωραιότερη συλλογή θιβετιανών 

χειροτεχνημάτων εκτός Θιβέτ, καθώς και σπάνια βιβλία και 

χειρόγραφα σχετικά με τον βουδισμό Μαχαγιάνα. Τέλος θα 

επισκεφθούμε το μοναστήρι Εντσεΐ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Γκανγκτόκ – Ντάρτζελινγκ  

Πρωινή αναχώρηση για τη «βασίλισσα των λόφων», το 

Ντάρτζελινγκ, μέσα από μια υπέροχη διαδρομή με 

κατάφυτους λόφους, φυτείες τσαγιού και μικρά χωριουδάκια. 

Άφιξη αργά το απόγευμα στο Ντάρτζελινγκ, που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 2.135 μ. και αποτελεί το πιο οργανωμένο ορεινό 

θέρετρο της Ανατολικής Ινδίας. Το τσάι της περιοχής είναι 

γνωστό σε όλο τον κόσμο για το υπέροχο άρωμά του. Το 

έφεραν εδώ οι Άγγλοι το 1841, αφού πρώτα διαπίστωσαν ότι 

το υψόμετρο και τα επικλινή εδάφη της περιοχής ευνοούν την 

παραγωγή καλής ποιότητας. Γρήγορα η φήμη του τσαγιού 

του Ντάρτζελινγκ ξεπέρασε τα σύνορα και από το 1850 

άρχισαν οι εξαγωγές. Σήμερα καλύπτει το 25% της ινδικής 

παραγωγής και είναι περιζήτητο σε όλο τον κόσμο. Άφιξη, 

τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: Ντάρτζελινγκ – Λόφος της Τίγρης – Διαδρομή με 

το λιλιπούτειο ατμοκίνητο τρένο (Toy Train) – Ντάρτζελινγκ  

Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον Λόφο της 

Τίγρης (Tiger Hill), που βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων 

από το Ντάρτζελινγκ, για να θαυμάσουμε την ανατολή του 

ηλίου με θέα τα μαγευτικά Ιμαλάια. Στην επιστροφή μας θα 

επισκεφθούμε το σχεδόν μόνιμα σκεπασμένο από ομίχλη 

θιβετιανό χωριό Γκουμ, καθώς και τα δύο βουδιστικά 

μοναστήρια Τσχολίνγκ και Νταρλί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας για πρωινό.  

Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα για μια διαδρομή με το 

διάσημο ατμοκίνητο τρένο Toy Train (σε περίπτωση που 

λειτουργεί, καθώς λόγω της παλαιότητάς του κάνουν συχνές 

επισκευές για τη συντήρησή του). Επίσης θα επισκεφθούμε το 

Ίδρυμα Ορειβασίας των Ιμαλαΐων (Himalayan 

Mountaineering Institute) που δημιούργησε ο Τένζινγκ 

Νοργκάι, ο σέρπα που κατέκτησε το Έβερεστ μαζί με τον 

Έντμουντ Χίλαρι το 1953, και αμέσως μετά θα κάνουμε και μια 

βόλτα στον ζωολογικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: Ντάρτζελινγκ – Μπαντόγκρα – Δελχί  

Πρωινή αναχώρηση για μια οδική διαδρομή με προορισμό το 

αεροδρόμιο της Μπαντόγκρα, το οποίο εξυπηρετεί ολόκληρο 

το βόρειο τμήμα της Δυτικής Βεγγάλης αλλά και το Σικίμ. 

Επιβίβαση στην πτήση μας για το Δελχί. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 



 

  

14η ημέρα: Δελχί – Λεχ (Λαντάκ)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 

Αθήνα ή συνέχεια του ταξιδιού και πτήση για την 

πρωτεύουσα του Λαντάκ, το Λεχ, που αποτελεί το κέντρο των 

βουδιστών της Ινδίας. Είναι μια μικρή πόλη, χτισμένη σε 

υψόμετρο 3.445 μ., στη μέση ενός ερημικού οροπεδίου. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η υπόλοιπη ημέρα θα 

κυλήσει σε χαλαρούς ρυθμούς για να συνηθίσουμε το 

υψόμετρο. Το απόγευμα θα έχουμε την πρώτη μας επαφή με 

την πόλη, καθώς θα κάνουμε μια βόλτα στην ντόπια αγορά 

και θα επισκεφθούμε τη στούπα Σαντί. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Λεχ 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Σέι, την παλιά 

πρωτεύουσα του Λαντάκ. Ακόμη και όταν το παλάτι 

μεταφέρθηκε στο Λεχ, οι βασιλείς συνέχιζαν να θεωρούν 

κατοικία τους το Σέι – τόσο σημαντικό ήταν για αυτούς. Η 

ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στις επισκέψεις των 

βουδιστικών μοναστηριών Σέι, Θικσέι και Χεμίς, τα οποία θα 

δούμε σε μια ημερήσια εκδρομή που θα κάνουμε στο 

οροπέδιο του Λαντάκ και κατά μήκος της κοιλάδας του Ινδού 

Ποταμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

16η ημέρα: Λεχ 

Κατά τη σημερινή ολοήμερη εκδρομή μας θα επισκεφθούμε 

το βουδιστικό μοναστήρι Στοκ, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα 

και διαθέτει θαυμαστή βιβλιοθήκη. Δύο χιλιόμετρα από το 

μοναστήρι βρίσκεται και το παλάτι Στοκ, στη δεξιά όχθη του 

Ινδού ποταμού. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τα 

μοναστήρια Στάνκα και Μάθο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

17η ημέρα: Λεχ - Καργκίλ ( Πέρασμα Ιμαλαΐων) 

Πρωινή οδική αναχώρηση για μια συγκλονιστική περίπου 

8ωρη οδική διαδρομή στα Δυτικά Ιμαλάια, με προορισμό το 

Καργκίλ. Θεωρείται μία από τις συναρπαστικότερες ορεινές 

διαδρομές του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας 

ημέρας θα κάνουμε επιλεγμένες στάσεις προκειμένου να 

επισκεφθούμε διάφορα μοναστήρια (γκόμπας), καθένα από 

τα οποία θα μας αποκαλύψει στοιχεία του ταντρικού 

βουδισμού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

18η ημέρα: Καργκίλ - Σριναγκάρ (Κασμίρ) ( Πέρασμα 

Ιμαλαΐων) 

Θα συνεχίσουμε σήμερα την εκπληκτική διαδρομή μας στα 

Ιμαλάια (8-10 ώρες) με προορισμό τη Σριναγκάρ, την 

πρωτεύουσα του Κασμίρ, με μια μικρή στάση στην περιοχή 

Σονμάργκ ή αλλιώς «Χρυσό Λιβάδι». Τόπος συνάντησης 

σημαντικών πολιτισμικών ρευμάτων στο παρελθόν, το 

 



 

 

  

Κασμίρ ασφυκτιά σήμερα σχεδόν μετέωρο ανάμεσα σε δύο 

αντίπαλες πολιτισμικές παραδόσεις, τους μουσουλμάνους 

από το Πακιστάν και τους -αλλόθρησκους για αυτούς- 

μουσουλμάνους της Ινδίας. Ινδοί, Σκύθες, Άραβες, Μογγόλοι 

κατέκτησαν τη χερσόνησο και την ενσωμάτωσαν στις 

μεγάλες αυτοκρατορίες τους. Ο χώρος αυτός έγινε 

αναπόφευκτα θέατρο συγκρούσεων αλλά και δημιουργικών 

ζυμώσεων. Άφιξη στην πόλη Σριναγκάρ, που είναι χτισμένη 

στις όχθες της λίμνης Νταλ και της λίμνης Ναγκίν, στις 

παρυφές των Δυτικών Ιμαλαΐων. Μεταφορά και τακτοποίηση 

σε παραδοσιακό deluxe houseboat (καραβόσπιτο), όπου 

θα δειπνήσουμε και θα διανυκτερεύσουμε.  

 

19η ημέρα: Σριναγκάρ  

Πρωινή ξενάγηση στην παλιά πόλη της Σριναγκάρ με τον 

έντονο μεσαιωνικό χαρακτήρα, τους άφθονους ισλαμικούς 

και ινδουιστικούς ναούς, τις τοπικές αγορές και τα όμορφα 

παλιά της σπίτια. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους 

περίφημους μογγολικούς κήπους, καθώς και ένα εμπορικό 

κέντρο με ντόπια χειροτεχνήματα (πασμίνες, κοσμήματα 

κ.λπ.). Επιστροφή στο houseboat. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

20ή ημέρα: Σριναγκάρ - Τζαμού - Nταραμσάλα  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Τζαμού. 

Φτάνοντας θα αναχωρήσουμε οδικώς για μια περίπου 5ωρη 

διαδρομή με προορισμό τη γραφική Nταραμσάλα, τη «Μικρή 

Λάσα», αφού μετά την εισβολή της Κίνας στο Θιβέτ, το 1959, 

έχει γίνει η προσωρινή έδρα του Δαλάι Λάμα. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

21η ημέρα: Nταραμσάλα 

Η πόλη ιδρύθηκε το 1848 από τους Βρετανούς και χωρίζεται 

σε δύο μέρη: την Άνω Nταραμσάλα ή ΜακΛέοντ Γκαντζ και 

την Κάτω Nταραμσάλα. Η Άνω Nταραμσάλα εκτός από 

τόπος κατοικίας του Δαλάι Λάμα έχει γίνει και δεύτερη πατρίδα 

για χιλιάδες Θιβετιανούς πρόσφυγες, ενώ η Κάτω 

Nταραμσάλα παραμένει σταθερά ινδική. Κατά τη διάρκεια της 

σημερινής περιήγησής μας στην πόλη θα επισκεφθούμε, 

μεταξύ άλλων, το μοναστήρι του Δαλάι Λάμα, το τοπικό 

μουσείο, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και το Μνημείο του 

Πολέμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

22η ημέρα: Nταραμσάλα – Aμριτσάρ 

 Πρωινή οδική αναχώρηση για μια περίπου 5 ωρών διαδρομή 

με προορισμό την ιερή πόλη των Σιχ, το Αμριτσάρ. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα μεταβούμε 

στον περίφημο Χρυσό Ναό, τον οποίο κάθε Σιχ ονειρεύεται να 

επισκεφθεί έστω και μία φορά στη ζωή του. Αφού 

παρακολουθήσουμε τη βραδινή λειτουργία θα επιστρέψουμε 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

 

  

23η ημέρα: Aμριτσάρ 

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 

θα επισκεφθούμε τον Χρυσό Ναό, κέντρο προσκυνήματος 

των Σιχ από όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 

στα σύνορα με το Πακιστάν, στο φυλάκιο Γουάγκα, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την 

περίφημη τελετή υποστολής σημαίας των δύο κρατών. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

24η ημέρα: Aμριτσάρ – Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 

επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι 

ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την 

εκάστοτε αναχώρηση.  

 

 

 

 

 

 

 
14ήμερο πρόγραμμα  

Μπουτάν - Σικίμ - Δυτική Βεγγάλη - Καλκούτα - 

Ντάρτζελινγκ 

Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν τις 

πρώτες 14 ημέρες του προγράμματος. Τη 14η ημέρα 

πετάμε για Αθήνα όπου φτάνουμε αυθημερόν.  

 

18ήμερο πρόγραμμα  

Μπουτάν - Σικίμ - Δυτική Βεγγάλη - Καλκούτα - 

Ντάρτζελινγκ - Με επέκταση στο Λαντάκ  

Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν τις 

πρώτες 16 ημέρες του προγράμματος. Τη 17η ημέρα 

πετάμε για Δελχί όπου και διανυκτερεύουμε και τη 18η 

πετάμε για την Αθήνα όπου φτάνουμε αυθημερόν. 

 

 

 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον 

κορωνοϊό πριν και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

€ 4.290 

€ 4.470 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 5.430 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.150 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. 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 “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από 

τις τιμές των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει 

δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της 

κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


  

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό.  

➢ Ξενοδοχεία 5* στις μεγαλουπόλεις, όπως η 

Καλκούτα, το Δελχί και το Αμριτσάρ, στην υπόλοιπη 

Ινδία και στο Μπουτάν 4* και 3* ή από τα καλύτερα 

διαθέσιμα σε περιοχές όπου η τουριστική υποδομή είναι 

χαμηλή. Ιδιαίτερα στο Καργκίλ και στο Λεχ πολύ λιτά 

ξενοδοχεία, βασικών ανέσεων. Στο Κασμίρ οι 

διανυκτερεύσεις γίνονται σε παραδοσιακά houseboats 

(καραβόσπιτα). 

➢ Ημιδιατροφή. 

➢ Μετακινήσεις με πούλμαν, μικρά αυτοκίνητα ή τζιπ, 

όπου κρίνεται απαραίτητο. 

➢ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα.  

➢ Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός στην περιοχή των 

Ιμαλαΐων. 

➢ Τοπικοί ξεναγοί.  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση 

(ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από εισόδους σε 

μουσεία και αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής 

φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ 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:  

890 € 

➢ Διπλή Βίζα Ινδίας 160 €  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη βίζα του Μπουτάν πρέπει 

να αποστείλετε στο τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας 

μια έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας, το 

αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την αναχώρηση. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι 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, 

προκειμένου 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.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 

 

 

 

  

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί 

μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε μικρά ή 

μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έχουμε εδώ και 

χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρουσία 

στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν 

είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η 

ασφάλεια της προκαταβολής που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και των 

εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση της 

προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση 

συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το 

συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 1000 €.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη 

δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας 

με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση 

χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η 

χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων των 

φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι 

και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον 

ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές κάρτες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων 

και ελέγχετε με την τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό 

όριο συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν και 

ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση που 

μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί 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. 

http://www.versustravel.eu/


ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝΔΙΑΣ 

 

Σας πληροφορούμε ότι η τουριστική βίζα για την Ινδία από 26/02/2016 εκδίδεται online 
για τα ελληνικά διαβατήρια. Αφορά όμως αποκλειστικά 1 είσοδο στην Ινδία.  

Για το συγκεκριμένο γκρουπ λόγω ότι απαιτούνται 2 είσοδοι στην Ινδία δεν είναι δυνατή 
η έκδοση βίζας online παρά μόνο από την Ινδική πρεσβεία στην Αθήνα 

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, επικοινωνήστε με το 
γραφείο μας.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στους πωλητές μας στα Γραφεία μας: 

στην Αθήνα (Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557 Τηλ. 2103232800, Φαξ: 210 
3232450) και  

στην Θεσσαλονίκη (Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, 54624 Τηλ. 
2310230001 Φαξ: 2310230777) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει 

εισαγάγει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές 

από αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους 

ταξιδιώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus 

που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη 

Σερβίας 4, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού 

ενδιαφέροντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός 

προορισμού με εμπορικό σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική 

σκηνή της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους 

ταξιδιώτες και κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, 

που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του 

Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-

παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση 

που δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. 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 τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  

• Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης 

σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις 

πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο 

οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν 

και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές 

μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και 

συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό 

φυλλάδιο που μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες 

εταιρείες και πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και 

εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο 

Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη 

των φίλων του το Versus Travel έχει τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να 

βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές 

σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που 

μαζί με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν 

θέλετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από 

αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο 

εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση 

προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, 

για να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο 



πνεύμα των περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, 

δίνοντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε 

στο να χαράσσουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους 

σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, 

διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, 

μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. 

Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω 

από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε μόνο στο 

Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις 

αναγκαστικές ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται 

φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και 

πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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 Ελλάδα και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι 

απρόβλεπτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι 

ταξιδιώτες νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν 

είναι στημένο, ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή 

κατάθεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής 

αγοράς, είναι δίπλα σας, με έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 



Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, 

την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, 

στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και 

από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της 

Ινδίας, του Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο 

Ίντερνετ για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ 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, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 

μας, 

• 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 θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«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  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 


