
 

  

Με το χωριό My Tho στο Δέλτα του Μεκόνγκ,  

τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο My Son, καινοτομία του Versus,  

το Άνγκορ Βατ και τη λίμνη Τόνλε Σαπ στην Καμπότζη 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 07.07, 28.07, 13.08, 23.08, 20.09     18 ημέρες 

Βιετνάμ – Καμπότζη – Μπανγκόκ 
Με διανυκτέρευση εν πλω στο Χαλόνγκ Μπέι  

και διαμονή και στην αυτοκρατορική πόλη Χουέ 

       Με ξενοδοχεία 5* και γεύματα μέσα στα ξενοδοχεία! 

   Mε καινοτομίες του Versus, που θα σας κλέψουν την καρδιά! 

2 διαν/σεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν, σε 

εξαιρετικό ξενοδοχείο 5* πάνω στις εξωτικές παραλίες. 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 
  



 

 
  

Βιετνάμ 
 

✓ Κρουαζιέρα στο ΧΑλόνγκ Μπέι και 

διανυκτέρευση εν πλω 

 

✓ Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο 

του Ανόι 

 

✓ Καινοτομία Versus: Επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο Μι Σον (My Son) 

του πολιτισμού των Chams  

 

✓ Καινοτομία Versus: Εκδρομή στο 

χωριό Μι Το (My Tho), στην περιοχή 

του Δέλτα του Μεκόνγκ 

 

 

Με τα μάτια του ταξιδευτή... 

Ένα ταξίδι στο Βιετνάμ δεν είναι απλά μια 

περιήγηση σε μια μακρινή και εξωτική 

χώρα. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία 

διείσδυσης στην ιστορία παλαιών αλλά 

και νεότερων χρόνων, μια ιστορία 

πρόσφατη, σχεδόν νωπή. Good 

morning Vietnam… 

Η διάχυτη ηρεμία και απλότητα, ο 

παραδοσιακός τρόπος ζωής των 

ανθρώπων της υπαίθρου και τα 

μοναδικά τοπία της Ινδοκίνας θα 

κάνουν το ταξίδι σας αληθινό ταξίδι 

ψυχής! 

Καμπότζη 
 

Η ΚΑΜΠΟΤΖΗ ήταν κοιτίδα του 

Πολιτισμού των Χμερ. Η λαμπρότερη 

ιστορική περίοδος του πολιτισμού 

αυτούήτανμεταξύτου9ουκαιτου14ου 

αιώνα. Το Άνγκορ Βατ είναι από τα 

ωραιότερα και πιο επιβλητικά μνημεία 

τουκόσμου. 

 

Μπανγκόκ 
 

Η Μπανγκόκ, η «Βενετία της Ανατολής», 

είναι μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, 

χαώδης και σαγηνευτική, χτισμένη στον 

ποταμό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναμ 

(Mενάμ). Είναι η 4η κατά σειρά 

πρωτεύουσα της χώρας, μετά το 

Σουκοτάι, την Αγιούταγια και το 

Θόνμπουρι. 

 



 

 
  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

 

Ταξιδέψτε στην Ινδοκίνα με τους ειδικούς και απολαύστε ένα πλήρες, γεμάτο πρόγραμμα στο 

Βιετνάμ, την Καμπότζη και την Μπανγκόκ με πλούσιες παροχές και τις συνεχείς καινοτομίες!  

Με μοναδική, σπάνια διανυκτέρευση εν πλω στον Κόλπο Χαλόνγκ, σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μι Σον που πρώτο το Versus παρουσίασε, διανυκτέρευση 

στην αυτοκρατορική πόλη Χουέ και εκδρομή στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ, και ακόμα διπλή 

ξενάγηση στο σπουδαίο Άνγκορ Βατ στην Καμπότζη και χορταστική ξενάγηση στην κοσμοπολίτικη 

Μπανγκόκ. Με δύο λόγια; Με όλη τη μαγεία της Ινδοκίνας σε ένα πρόγραμμα που θα μείνει στην 

καρδιά σας! 

 

Ρωτήστε για τα ξενοδοχεία που σας δίνουν  

και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

Ειδικότερα:  

 

✓ Ιδανικές πτήσεις με ελάχιστες διαμονές στα αεροδρόμια, χωρίς πολύωρες νυχτερινές 

αναμονές. 

✓ Υπέροχη κρουαζιέρα με ιδιωτικό πλοιάριο στον Κόλπο Χαλόνγκ και διανυκτέρευση εν 

πλω σε κρουαζιερόπλοιο πολυτελείας! 

✓ Διανυκτέρευση στην αυτοκρατορική πόλη Χουέ, στο Imperial Hue 5*, το καλύτερο 

ξενοδοχείο στη Χουέ (και όχι ημερήσια εκδρομή από το Χόι Αν με ατελείωτα χιλιόμετρα 

χωρίς να δούμε τίποτα ουσιαστικό ή απλό πέρασμα στον δρόμο για το αεροδρόμιο). 

✓ Μόνο στο Versus Travel 2 διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν, σε 

εξαιρετικό ξενοδοχείο 5* (Koi Hoi An Resort and Spa* ή όμοιό του) πάνω στις εξωτικές 

παραλίες. Η διανυκτέρευση γίνεται σε πολυτελές resort 5* και όχι σε 4* απλό ξενοδοχείο ή 

ξενοδοχείο πόλης). Επιλογή που κοστίζει αλλά κερδίζουμε σε απόλαυση. 

✓ Με το πρόγραμμα αυτό επισκεπτόμαστε ολόκληρο το Βιετνάμ, το Βόρειο, το Νότιο αλλά 

και το Κεντρικό Βιετνάμ. Έτσι, εκτός των άλλων, στο μαγευτικό κεντρικό Βιετνάμ 

επισκεπτόμαστε το πανέμορφο και μοναδικής αρχιτεκτονικής παραθαλάσσιο Χόι Αν, το 

Ντανάγκ (όπου βρίσκονται και οι πιο όμορφες παραλίες του Βιετνάμ) και την 

αυτοκρατορική πόλη Χουέ, όπου πραγματοποιούμε κρουαζιέρα στον Ποταμό των 

Αρωμάτων και διαμένουμε. Με βάση το Ντανάγκ, εξορμούμε για τον ιερό αρχαιολογικό 

χώρο My Son, εξαιρετικό δείγμα θρησκευτικού συγκροτήματος του βασιλείου Champa. 

Μια καινοτόμος προσθήκη του Versus για τους ταξιδιώτες μας που πάντα ψάχνουν κάτι 

διαφορετικό και νέο. Το κεντρικό Βιετνάμ μπορεί να παραλείπεται ορισμένες φορές από 

κάποια προγράμματα για μείωση κόστους, αλλά Βιετνάμ χωρίς το κεντρικό κομμάτι του 

δεν είναι Βιετνάμ. 



 

 
  

 

✓ Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* (Du Park Hanoi) στο Ανόι. 

✓ Μία (1) διανυκτέρευση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Eastin Grand Saigon 5*, ή παρόμοιο, 

στη Σαϊγκόν. 

✓ Πραγματοποιούμε ημερήσια εκδρομή στο Ταμ Κοκ, όπου θα απολαύσουμε μαγευτικά 

τοπία και το γνήσιο επαρχιακό Βιετνάμ - Μαγευτική εκδρομή που εισήγαγε πρώτο το 

Versus Travel και θα βρείτε Μόνο στο Versus. 

✓ Εκδράμουμε στην περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ και επισκεπτόμαστε το παραδοσιακό 

χωριό My Tho για να γνωρίσουμε καλύτερα την τοπική κουλτούρα. Άλλη μια νέα 

προσθήκη του Versus, που δεν υπάρχει σε άλλα προγράμματα. Την περιοχή αυτή με τα 

στενά κανάλια θα την εξερευνήσουμε με πλοιάριο και με αμαξάκι που το σέρνει άλογο. 

✓ Εκδρομή στο Μι Σον από το Χόι Αν, έναν εξαιρετικό αρχαιολογικό χώρο της δυναστείας 

των Τσαμ που θα βρείτε μόνο στο Versus Travel. 

✓ Επίσκεψη στην περίφημη Χρυσή Γέφυρα, στους λόφους Μπα Να. 

✓ Επισκεπτόμαστε το εξαιρετικό Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι. 

✓ Θέαμα με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι και κρουαζιέρα στον Ποταμό των Αρωμάτων 

στη Χουέ. 

✓ Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις στο Σιέμ Ρεπ -έναν από τους πιο 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου- και όχι μία, όπως άλλα 

προγράμματα της αγοράς. Έτσι, παρότι αυξάνει το κόστος, πραγματοποιούμε διήμερη 

ξενάγηση στον εκπληκτικό αυτό αρχαιολογικό χώρο με τους σημαντικότερους ναούς της 

Ινδοκίνας, κάτι που είναι απαραίτητο χρονικά για να μπορέσουμε να τον δούμε με 

πληρότητα. 

✓ Μία (1) διανυκτέρευση στην Πνομ Πενχ, πρωτεύουσα της Καμπότζης σε ξενοδοχείο 4* 

sup. 

✓ Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Μπανγκόκ σε κεντρικό ξενοδοχείο 5* 

✓ Πλούσια, εμπεριστατωμένη ξενάγηση στην Μπανγκόκ, με επίσκεψη στις τρεις στούπες 

του Ναού Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, και επίσκεψη στο Ναό Βατ Πο με το άγαλμα του 

«Κεκλιμένου Βούδα».  

✓ Τα γεύματα δίνονται μέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια (εκτός από το 

Χαλόνγκ Μπέι, με γεύμα θαλασσινών εν πλω). Στην Ινδοκίνα αυτή η παροχή κοστίζει πολύ 

ακριβά, αλλά δίνει ποιότητα γευμάτων που σε τοπικά εστιατόρια δεν υπάρχει. 

✓ Πρόκειται για ένα μεστό, υπερπλήρες πρόγραμμα που δεν αφήνει τίποτε. Συγκρίνετέ το με 

άλλα προγράμματα της Ελληνικής αγοράς και θα διαπιστώσετε από την πρώτη ματιά τι 

παραπάνω επισκέπτεστε, με αυτό το πολύ ενδιαφέρον και με καθημερινές συγκινήσεις 

πρόγραμμα. 

✓ Με τους καλύτερους αρχηγούς στην Ελλάδα, εξειδικευμένους στον προορισμό που 

γνωρίζετε τόσα χρόνια με τα ονόματά τους και όχι ευκαιριακές οικονομικές λύσεις. 

✓ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρουαζιέρα στο Χαλόνγκ Μπέι  

με διανυκτέρευση εν πλω  

σε κρουαζιερόπλοιο πολυτελείας 

 

Μια αληθινή εμπειρία Versus! Απολαμβάνουμε κρουαζιέρα στον κόλπο του 

Χαλόνγκ, έναν από τους διασημότερους προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία, με 

πολυτελές κρουαζιερόπλοιο όπου διανυκτερεύουμε μάλιστα για ένα βράδυ!  

Θα πλεύσουμε στον Κόλπο Χαλόνγκ, που καλύπτει μια έκταση περίπου 15.000 

εκταρίων, κομμάτι του μεγαλύτερου Κόλπου Τονκίν, στη βορειανατολική πλευρά του 

Βιετνάμ. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην περιοχή είναι τα πάνω από 1.600 νησιά, 

νησάκια και βραχονησίδες, που μοιάζουν να «αναδύονται» από το νερό, πολλά από 

τα οποία φτάνουν τα δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα σε ύψος! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για ένα μεστό, υπερπλήρες πρόγραμμα, που δεν αφήνει τίποτε. Αν το όνομα Βιετνάμ σας 

φέρνει μόνο εικόνες από ταινίες, όπως ο θρυλικός ελαφοκυνηγός, τότε το ταξίδι στην χώρα αυτή, 

όπως το πραγματοποιεί το Versus Travel, θα κάνει την ανατροπή. Θα σας δείξουμε έναν γοητευτικό 

τόπο με απέραντους ορυζώνες, έναν λαό πράο και πόλεις που τραβούν τον επισκέπτη σε μια 

πολύχρωμη δίνη. Στην άκρη της Ανατολής, ένα πρόγραμμα «φορτωμένο», όπως σας συνηθίζουμε, 

με πολλά πρωτόγνωρα αξιοθέατα. Συνδυάζουμε το Βιετνάμ με τη γειτονική Καμπότζη και το 

επιβλητικό Σιεμ Ρεπ, όπου εξασφαλίζουμε τρεις διανυκτερεύσεις για να έχουμε όλο τον χρόνο δικό 

μας για να απολαύσουμε το Άνγκορ Βατ και τους εντυπωσιακούς ναούς. Το ταξίδι μας κλείνει με την 

κοσμοπολίτικη Μπανγκόκ, στην οποία περιηγούμαστε σε βάθος απολαμβάνοντας 

εμπεριστατωμένη ξενάγηση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, τα 

γεύματα μέσα στα ξενοδοχεία (εκτός του γεύματος στο Χαλόνγκ Μπέι) –προσθήκη που κοστίζει, 

αλλά εξασφαλίζει την ευχαρίστησή σας– η ξενάγηση στο My Son, σημαντικό πολιτιστικό θησαυρό 

των Chams, η διείσδυση στα μυστικά του Δέλτα του Μεκόνγκ με επίσκεψη σε παραδοσιακό 

χωριουδάκι και άλλα που θα διαβάσετε στο πρόγραμμά μας, το καθιστούν κάτι παραπάνω από 

ποιοτικό. Συγκρίνετέ το με άλλα προγράμματα της Ελληνικής αγοράς και θα διαπιστώσετε από την 

πρώτη ματιά τι παραπάνω επισκεπτόμαστε με αυτό το πολύ ενδιαφέρον και με καθημερινές 

συγκινήσεις πρόγραμμα. 

 

➢ Απολαύστε μια υπέροχη κρουαζιέρα στο Χάλονγκ Μπέι ανάμεσα σε καταπράσινες 

βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά του Κόλπου Τονκίν  

➢ Διεισδύστε στα δαιδαλώδη τούνελ του Κου Τσι, κρησφύγετο των Βιετκόνγκ στον πόλεμο του 

Βιετνάμ 

➢ Πλεύστε στον Ποταμό των Αρωμάτων στη Χουέ 

➢ Θαυμάστε τις εκπληκτικές παραλίες στου κεντρικού Βιετνάμ 

➢ Κάντε βόλτα με σαμπάνς στο Ταμ Κοκ χαζεύοντας τοπία με ορυζώνες, επιβλητικά βράχια και 

ιερά σπήλαια  

➢ Περιηγηθείτε στα εντυπωσιακά κτίσματα του My Son κι ανακαλύψτε τις Ινδουιστικές θρησκευτικές 

καταβολές στον πολιτισμό των Cham 

➢ Περιηγηθείτε στα γραφικά δρομάκι της παλιάς πόλης του Ανόι με ποδήλατα που τα οδηγούν 

ντόπιοι 

➢ Απολαύστε βαρκάδα στα νερά του ποταμού Τόνλε Σαπ, στην Καμπότζη. 

➢ Οι εντυπωσιακοί ναοί του Άνγκορ Βατ, από τους πιο συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους 

στη νοτιονατολική Ασία και σε ολόκληρο τον κόσμο.  

➢  Η κοσμπολίτικη Μπανγκόκ, η πολύβουη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1844 07/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:00 23:30 

ΤΚ 164 08/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΝΟΪ 02:00 15:20 

ΤΚ 069 23/07/2022 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23:00 05:15 +1 

ΤΚ 1845 24/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  07:40 09:05 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1844 28/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:00 23:30 

ΤΚ 164 29/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΝΟΪ 02:00 15:20 

ΤΚ 069 13/08/2022 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23:00 05:15 +1 

ΤΚ 1845 14/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  07:40 09:05 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1844 13/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:00 23:30 

ΤΚ 164 14/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΝΟΪ 02:00 15:20 

ΤΚ 069 29/08/2022 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23:00 05:15 +1 

ΤΚ 1845 30/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  07:40 09:05 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1844 23/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:00 23:30 

ΤΚ 164 24/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΝΟΪ 02:00 15:20 

ΤΚ 069 08/09/2022 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23:00 05:15 +1 

ΤΚ 1845 09/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  07:40 09:05 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1844 20/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:00 23:30 

ΤΚ 164 21/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΝΟΪ 02:00 15:20 

ΤΚ 069 06/10/2022 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 23:00 05:15 +1 

ΤΚ 1845 07/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  07:40 09:05 



 

 
 

 

Η λίμνη Χο Χουάν Κιέμ και το υδάτινο κουκλοθέατρο 

 

Η παλιά συνοικία εδώ και χίλια χρόνια δίνει 

παλμό σε όλες τις αρτηρίες, με κυριότερη εκείνη 

που καταλήγει στη λίμνη Χοάν Κιέμ. Σαν 

υδάτινος καθρέφτης, η λίμνη αντανακλά 

εξωτικά δέντρα, ζευγάρια που κάθονται στα 

παγκάκια πιασμένα χέρι χέρι, αφίσες 

κομμουνιστικής προπαγάνδας που μοιάζουν 

να ξέμειναν από άλλη εποχή, πλήθη που 

κάνουν τάι τσι τα ξημερώματα και παιδιά που 

τρέχουν χαρούμενα, κρατώντας μπαλόνια. Η 

λίμνη, αντικατοπτρίζοντας την ψυχή του Ανόι, 

αποτελεί αφετηρία και προορισμό στην περιπλάνησή μας μέσα στην πόλη. Χο Χοάν Κιέμ σημαίνει «λίμνη 

του αποκαταστημένου σπαθιού». Σύμφωνα με το μύθο, στα μισά του 15ου αιώνα μια γιγάντια χρυσή 

χελώνα που κολυμπούσε στη λίμνη άρπαξε το μαγικό σπαθί που είχε χρησιμοποιήσει ο αυτοκράτορας 

Λε Τάι Το για να διώξει τους Κινέζους από το Βιετνάμ. Η χελώνα χάθηκε για πάντα στη μυστηριώδη νερά, 

επιστρέφοντας τo σπαθί στους κατόχους του, εξ ου και το όνομα της λίμνης. Τα υγρά μονοπάτια της 

λίμνης μας φέρνουν στη βορειοανατολική πλευρά της, έξω από το διάσημο Υδάτινο Κουκλοθέατρο. Οι 

μαριονέτες του νερού είναι ένα συγκλονιστικό θέαμα, που παρόμοιό του δεν υπάρχει. Αναπτύχθηκαν 

στο Δέλτα του Κόκκινου Ποταμού πριν από τουλάχιστον 1.000 χρόνια, από καλλιεργητές ρυζιού που 

είδαν το νερό σαν μια δημιουργική σκηνή. Η παράσταση εκτυλίσσεται μέσα σε μια δεξαμενή- σκηνή και 

εξιστορεί τους μύθους και τις συνήθειες των χωρικών. Υπό την επήρεια της μουσικής που παίζει η 

ορχήστρα, οι μαριονέτες επιπλέουν, χορεύουν, βγάζουν φωτιές, βυθίζονται, αναδύονται, μαγεύουν. 

 

 

Τα σικλό  
 

Ύστερα από όλη αυτή την περιπλάνηση, σώμα 

και πνεύμα έχουν παραδοθεί στην κούραση. 

Στο Ανόι, όμως υπάρχει τρόπος να 

μετακινηθείς στα ατελείωτα μουσεία και ναούς, 

οικολογικά, οικονομικά και πάνω απ’ όλα 

ξεκούραστα! Ονομάζεται σικλό! Από το 

γαλλικό cyclo - pousse, τα «σικλό» βρίσκονται 

εκεί που τα χρειάζεσαι, δηλαδή παντού, και με 

το κατάλληλο παζάρι σε πάνε όπου επιθυμείς. 

Ουσιαστικά, είναι καθίσματα που τα σέρνει 

ένας ποδηλάτης και είναι συνυφασμένα με την 

εικόνα του Βιετνάμ. Πάνω στο σικλό νιώθεις 

πως παίρνεις μέρος σε μια παράσταση με 

πρωταγωνιστή το Ανόι και το μόνο που 

σκέφτεσαι είναι σε ποιο σημείο θα πέσει ο 

επόμενος προβολέας.  

 



 

 
 

 

 

Η κουζίνα του Βιετνάμ   
 

Η κουζίνα του Βιετνάμ είναι πραγματικά 

απερίγραπτη! Στο Ανόι είναι βέβαιο ότι θα φας 

καλά. Ένα συνονθύλευμα γεύσεων, μυστικών 

μπαχαρικών και αρμονίας, ένα πάντρεμα 

ασιατικής τεχνικής και ευρωπαϊκής φινέτσας, 

σου κάνουν το τραπέζι. Υπάρχουν βέβαια και 

φαγητά που δύσκολα θα άγγιζε και ο πιο 

τολμηρός από εμάς, όπως για παράδειγμα 

κρέας σκύλου. Αλλά αν πας στο σωστό 

μέρος, τρως πιο καλά απ’ ότι είχες ποτέ 

ονειρευτεί. Συμπλήρωμα σε αυτή την 

πανδαισία γεύσης οι πάνφρεσκοι, υπέροχοι, 

μοναδικοί χυμοί. Ειδικά ο χυμός μάνγκο και 

καρπούζι είναι «επικίνδυνα» νόστιμος! 

 

 

Μι Σον 

 
Μεταξύ του 4ου και του 13ου αιώνα ένας 

μοναδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε στις ακτές 

του σύγχρονου Βιετνάμ, που οφείλει την 

πνευματική του προέλευση στον Ινδικό 

Ινδουισμό Αυτό απεικονίζεται γραφικά από τα 

ερείπια μιας σειράς εντυπωσιακών πύργων-

ναών που βρίσκονται σε μια πολύ όμροφη 

τοποθεσία, όπου βρισκόταν η θρησκευτική και 

πολιτική πρωτεύουσα του Βασιλείου Champa 

για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του. 

Το συγκρότημα ναών του Μι Σον θεωρείται ως 

ένα από τα πιο «απομακρυσμένα» ινδουιστικά 

κέντρα λατρείας, σε σχέση δηλαδή με το θεωρούμενο ως «επίκεντρο» της ινδουιστικής θρησκείας. Συχνά 

συγκρίνεται με άλλα παρόμοια ιστορικά συγκροτήματα ναών της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το 

Borobudur στην Ιάβα της Ινδονησίας, το Άνγκορ Βατ της Καμπότζης ή το Μπαγκάν της Βιρμανίας 

(Μιανμάρ). Από το 1999 το Μι Σον έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO.  

 

 

 



 

 
 

Ταμ Κοκ 
 

 

 

 

Όταν επισκεφτεί κανείς το Ταμ Κοκ, μαγεύεται από την ομορφιά του τοπίου, τον καταπράσινο ορίζοντα 

και τη γαλήνη που προκαλεί η ροή του ποταμού. Πρόκειται για ένα μακρύ στενό ποτάμι, που διατρέχει 

ορυζώνες και από τις δύο πλευρές και περιβάλλεται από ψηλούς κάθετους κατάφυτους βράχους, οι 

οποίοι μοιάζουν σαν να τους έχει πετάξει ένας αλλοτινός θεός. Κατά την πλεύση μας, θα βλέπουμε 

αριστερά και δεξιά διάφορες φυλές, νεροβούβαλους και πολλά πτηνά! Χαρακτηριστική εικόνα είναι οι 

χαμογελαστοί ντόπιοι μέσα στις όμορφες ξύλινες παραδοσιακές τους βάρκες - τα σαμπάν όπως τις 

ονομάζουν τοπικά. 

Ακόμα ένα πανέμορφο κομμάτι της περιοχής είναι τα ιερά σπήλαια, μέσα στα οποία η πλεύση γίνεται 

ακόμη πιο εντυπωσιακή!!! 

Μετά το 200 π.Χ. άρχισε μια περίοδος έντονης μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ασία. 

Μέλη της κυβέρνησης και του στρατού της κινεζικής Δυναστείας Τσιν εξορίστηκαν από τη διάδοχο 

Δυναστεία των Χαν και  εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Κόκκινου Ποταμού, μεταλαμπαδεύοντας τον 

πολιτισμό και την τεχνογνωσία τους στους κατοίκους της περιοχής. Το 111 π.Χ. η Δυναστεία Χαν 

προσάρτησε το Βόρειο Βιετνάμ στις κτήσεις της. Παράλληλα, στο Κεντρικό Βιετνάμ υπήρχε ένας 

παράκτιος πολιτισμός ο οποίος εξελίχθηκε στο Βασίλειο Τσάμπα, που είχε έντονες ινδουιστικές και 

γενικότερα ινδικές επιρροές. Ένας πολιτισμός που στη διάρκειά του -από τον 4ο μέχρι και το 13ο αιώνα 

μ.Χ.- δημιούργησε σημαντικά πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα. Ένα από αυτά, το Μι Σον, κοντά στον 

ιερό ποταμό Thu Bon και προστατευμένο από ορεινούς σχηματισμούς, αποδεικνύει ακόμη και σήμερα, 

μέσα από τα ερείπιά του, τη σπουδαία γεωστρατηγική του θέση. Διοικητική έδρα της Δυναστείας Dua, 

που επιβλήθηκαν και ενοποίησαν τα υπόλοιπα φύλα των Chams ιδρύοντας το Βασίλειο των 

Champapura, περιλαμβάνει σημαντικά ινδουϊστικά μνημεία, τα περισσότερα από αυτά αφιερωμένα στο 

θεό της καταστροφής και της αναγέννησης, το Σίβα.  

Με άριστη τεχνογνωσία και αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια, τα πλινθόκτιστα ως επί το πλείστον μνημεία 

κοσμούνται αριστοτεχνικά με συμβολικές σκηνές από την ινδουιστική μυθολογία. Η μοναδικότητα της 

σύνθεσης, αλλά και της αρμονικής πολιτιστικής και πνευματικής αλληλεπίδρασης συνέβαλαν στην 

απόφαση της UNESCO να συμπεριλάβει το αρχαιολογικό σύμπλεγμα Μι Σον στα Μνημεία Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 



 

 
 

Στιγμές από το ταξίδι μας στο Βιετνάμ  

Όταν το ταξίδι έχει ξεκινήσει και οι μηχανές του αεροπλάνου μειώσουν το θόρυβό τους και οι ρόδες του 

ξεδιπλώνονται για να αγκαλιάσουν το τσιμέντο του διαδρόμου , τότε αρχίζει να ζωντανεύει το όνειρό 

σου … 

Χο Τσι Μινχ – Σαϊγκόν  
Βγαίνεις στην πόλη του Χο Τσι Μίνχ. Τα μάτια σου κολλάνε στο χρώμα των κτηρίων της Γαλλικής 

εποχής, τον καθεδρικό ναό και το ταχυδρομείο , την όπερα και το Δημαρχείο. Αναζητούν το ύψος των 

μοντέρνων κτηρίων, χάνονται στο ποτάμι από μοτοποδήλατα και γυαλιστερά κράνη που 

πλημμυρίζουν τους μοντέρνους δρόμους, σκοντάφτουν στους πωλητές, τους πελάτες και τα 

αμέτρητα προϊόντα της γραφικής κεντρικής αγοράς.  

Η σκέψη μας θα ανατρέξει στα σημάδια του πολέμου μέσα από το μουσείο αναμνήσεων του πολέμου, 

το παλάτι της επανένωσης και τα τούνελ των ηρώων το Κου Τσι. Η ηρεμία στην ψυχή και στο μυαλό θα 

επανέλθει όταν το πλοιάριο  θα γλιστράει στα λασπωμένα νερά του ποταμού Μεκόνγκ που θα σε 

φέρει να δεις τους ντόπιους κατοίκους  να αγωνιούν και να αγωνίζονται για τον επιούσιο, πάνω και 

γύρω από τα άκακα κύματα καλλιεργώντας, παράγοντας και πουλώντας τα προϊόντα τους αλλά και 

δείχνοντας τον τρόπο ζωής τους για την καθημερινότητα τους… 

Χόι Αν 
Στη δεύτερη στάση του ταξιδιού θα απολαύσουμε την απαράμιλλη ομορφιά της ξεχασμένης 

στους αιώνες πόλης του Χοι Αν θαυμάζοντας  την ώχρα των κτηρίων κάτω από τον ήλιο και 

το χρυσάφι της νύχτας από τα φώτα και το φεγγάρι. Η επίσκεψη στους Ινδουιστικούς ναούς 

του Μυ Σον θα μας φέρει στην καταπράσινη ιερή κοιλάδα των Τσαμ και θα φέρει πίσω στον 

χρόνο και μακριά σε άλλους θεούς και άλλες λατρείες. Εδώ θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

βουτήξουμε στα ζεστά νερά της θάλασσας της Νότιας Κίνας.      

Θα ακολουθήσει η ηρωική πόλη της Ντανάγκ με τα μαρμάρινα γλυπτά και προϊόντα της με 

τις αχανείς αμμώδεις παραλίες της και τις γέφυρές της. Ο δρόμος θα μας οδηγήσει στην 

αυτοκρατορική πόλη της Χουέ , όπου θα θαυμάσουμε την αυτοκρατορική και απαγορευμένη 

πόλη, θα γευτούμε την τοπική ζωή μέσα από την επίσκεψη στην τοπική αγορά, θα 

ηρεμήσουμε μέσα από την ιερότητα της παγόδας της Ουράνιας Κυρίας, θα ξεκουραστούμε 

και θα δροσιστούμε κάνοντας βαρκάδα στον ποταμό των αρωμάτων. 



 

 
 

Aνόι 
Η πτήση θα μας φέρει στην πρωτεύουσα της χώρας , το θρυλικό Ανόι , πρωτεύουσα για 

περισσότερα από 800 χρόνια , σύμβολο της υπομονής, της υπεροχής και της θέλησης για 

ενότητα αυτού του λαού που έζησε 1000 χρόνια κατοχής από τους Κινέζους και σχεδόν 100 

χρόνια αποικιοκρατίας από τους Γάλλους που τελικά νίκησε όλους τους εχθρούς του και 

τελευταία τους Γάλλους και τους Αμερικανούς εισβολείς . Στο Ανόι θα θαυμάσουμε το 

μαυσωλείο του αρχιτέκτονα της ανεξαρτησίας και νίκης του Χο Τσι Μινχ, τα ωραία κτήρια του 

Γαλλικού τετραγώνου και της Γαλλικής κληρονομιάς , θα γνωρίσουμε την παραδοσιακή , 

πολύβουη αγορά της πόλης μέσα από μια βόλτα με ποδήλατα , τα περίφημα σικλό, θα 

γνωρίσουμε την ιστορία της πόλης από την επίσκεψη στο ναο του σωτήρα της Χώρας 

στρατηγού Ντάο, θα γνωρίσουμε τους 54 λαούς της χώρας μέσα από την επίσκεψη μας στο 

εθνολογικό μουσείο , θα ενθουσιαστούμε από την τάξη και οργάνωση της χώρας μέσα από 

την διδασκαλία και εφαρμογή της κομφουκιανής φιλοσοφίας, με την επίσκεψή μας στον Ναό 

της λογοτεχνίας του πανεπιστημίου που ιδρύθηκε εδώ και σχεδόν 1000 χρόνια ,αμέσως μετα 

την ανεξαρτησία από την Κίνα . Επίσης θα βιώσουμε τον τρόπο διασκέδασης του αγροτικού 

αυτού λαού παρακολουθώντας μια εξαιρετική παράσταση με μαριονέτες στο νερό. 

 

Χαλόνγκ και Χόλα Λου 

Από το Ανόι θα έχουμε την τύχη να ταξιδέψουμε, να κάνουμε μια κρουαζιέρα και να 

θαυμάσουμε των ωραιότερο κόλπο στον κόσμο, τον κόλπο της Χαλόνγκ, στολισμένο με 

βραχώδεις ασβεστολιθικούς σχηματισμούς που αναδεικνύονται μέσα από τα πράσινα νερά 

της σμαραγδένιας θάλασσας, μνημείο παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς της UNESCO, μια 

ομορφιά που συμπληρώνεται με ένα υπέροχο γεύμα θαλασσινών πάνω στο πλοιάριο. 

Μια τελευταία εξόρμηση θα είναι η γνωριμία μας  με την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας την 

Χόα Λου, προστατευμένη από κατακόρυφους βραχώδεις σχηματισμούς, οπού θα 

θαμάσουμε πανέμορφους ναούς αφιερωμένους στους πρώτους αυτοκράτορες. Το ταξίδι 

μας θα κλείσει με ελεύθερο χρόνο στην αγορά της πόλης, για τα τελευταία ψώνια και τις 

τελευταίες ματιές σε ένα λαό και μια χώρα με έναν τόσο διαφορετικό πολιτισμό .   

 



 

 
 

ΙΝΔΟΚΙΝΑ  
 

Η Ινδοκίνα είναι η ανατολικότερη από 

τις τρεις μεγάλες χερσονήσους της Νό-

τιας Ασίας. Στα βορειοδυτικά ορίζεται 

από την αλυσίδα Αρακάν και στα βό-

ρεια από το υψίπεδο του Γιουνάν. Βρί-

σκεται κοντά στον Ισημερινό. Εκτείνεται 

μεταξύ 1° και 23° Βόρειου Γεωγραφικού 

Πλάτους και μεταξύ 91° και 109° Ανατο-

λικού Γεωγραφικού Μήκους. Βρέχεται 

στα δυτικά από τον Ινδικό Ωκεανό (Κόλ-

πος της Βεγγάλης, Θάλασσα των Α-

νταμάν, Στενό της Μαλάκα) και στα α-

νατολικά από τον Ειρηνικό Ωκεανό (Νό-

τια Κινεζική Θάλασσα). Είναι μια γιγα-

ντιαία χερσόνησος που περιλαμβάνει τη 

Μιανμάρ (Βιρμανία), την Ταϊλάνδη, τη 

Μαλαϊκή Χερσόνησο, την Καμπότζη, το 

Λάος και το Βιετνάμ. Οι ακτές της 

Ινδοκίνας είναι ως επί το πλείστον ψηλές και ευθύγραμμες, εκτός από  το  Δέλτα  των  ποταμών  

Iραουάντι  (Θάλασσα  των  Ανταμάν),  Μενάμ  (κόλπος  του  Σιάμ), Μεκόνγκ (Νότια Κινεζική Θάλασσα) 

και Ερυθρού ποταμού ή Σονγκ Κόι (Κόλπος του Τονκίν). Είναι ορεινή περιοχή, με οροσειρές και 

υψόμετρα που μειώνονται βαθμιαία από Βορρά προς Νότο. 

Οι ποταμοί, των οποίων ο ρους καθορίζεται από την ορεογραφία, κατέρχονται από τα βόρεια προς 

τα νότια, εκτός από τον Ερυθρό ποταμό, που ρέει στα βορειοανατολικά σύνορα της Ινδοκίνας, από 

τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Μεγαλύτεροι ποταμοί είναι ο Iραουάντι, o Σιτάνγκ και ο Σα-

λουίν, που εκβάλλουν στον Ινδικό Ωκεανό και o Μενάμ, o Μεκόνγκ και o Ερυθρός ποταμός που εκβάλ-

λουν στον Ειρηνικό. Έχουν μεγάλη σημασία, γιατί αποτελούν συγκοινωνιακές αρτηρίες με την ενδο-

χώρα και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένες και εύφορες προσχωσιγενείς πεδιάδες. 

Ο ποταμός Μεκόνγκ, «ο πατέρας των ποταμών», «ο ποταμός των εννέα δράκων» με μήκος 4.180 χι-

λιομέτρων, είναι ο πέμπτος σε μήκος ποταμός της Ασίας και από τους μεγαλύτερους του κόσμου. 

Διαδραματίζει από τους πανάρχαιους χρόνους έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των λαών της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι για την Ινδοκίνα ό,τι ο Νείλος για την Αίγυπτο. Το Δέλτα του ήταν και είναι 

μία από τις μεγαλύτερες ορυζοπαραγωγικές περιοχές παγκοσμίως. Εκατομμύρια Ταϊλανδών, Λαοτι-

νών, Καμποτζιάνων και Βιετναμέζων στηρίζονται στα νερά του για να καλλιεργήσουν το ρύζι, που α-

ποτελεί τη βασική τροφή τους. Ο Μεκόνγκ είναι πλωτός και αποτελεί έτσι μια αρτηρία επικοινωνιών. 

Το κλίμα της Ινδοκίνας είναι υποτροπικό με μέση ετήσια θερμοκρασία 28°C και διαμορφώνεται από 

τους μουσώνες, εξαιτίας των οποίων το έτος έχει μόνο δύο εποχές: την εποχή των βροχών και την 

εποχή της ξηρασίας. Ωστόσο, οι υψομετρικές διαφορές, το πλάτος και η διεύθυνση των ορεινών αλυ-

σίδων δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες από ζώνη σε ζώνη. Οι απότομες ατμοσφαιρικές μεταβολές 

προκαλούν συχνούς καταστρεπτικούς τυφώνες που σαρώνουν μεγάλες εκτάσεις συντρίβοντας δέ-

ντρα και σπίτια. Χάρη στα άφθονα νερά των ποταμών και στο υγρό κλίμα, η βλάστηση της περιοχής 

είναι γιγαντιαία. Στο δυτικό τμήμα της Ινδοκίνας υπάρχουν τροπικά δάση και στο ανατολικό σαβάνες. 

Στις περιοχές των Δέλτα και στις προσχωσιγενείς ζώνες καλλιεργούνται ρύζι, τσάι, βαμβάκι, καπνός, 

καουτσούκ και ζαχαροκάλαμο. Πολύ πλούσια είναι επίσης η πανίδα, με πολυάριθμες ποικιλίες ερπε-

τών, αμφίβιων, ψαριών και θηλαστικών, από τα οποία ο βούβαλος χρησιμοποιείται ευρύτατα στους 

ορυζώνες. 

Ο πληθυσμός οφείλει τη σύστασή του σε πολλά μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία διαδέχτηκαν το ένα 

το άλλο και συγχωνεύτηκαν με την πάροδο των αιώνων. Κυριότερες  εθνικές  ομάδες  είναι  οι  Βιρμανοί,  

οι  Τάι,  οι  Χμερ  και  οι  Αναμίτες.  Ιδιαίτερη  ομάδα αποτελούν οι Μαλαίοι, που κατοικούν στο νότιο 

τμήμα της Χερσονήσου της Μαλάκα. Υπάρχουν επίσης πολλοί Κινέζοι, ιδιαίτερα στη Μαλαισία. 



 

 
 

  

Γαλλική Ινδοκίνα 

Από το 1887 έως το 1945 το ανατολικό τμήμα της 

Ινδοκίνας αποτελούσε μία Ομοσπονδία κρατών 

της Νοτιοανατολικής Ασίας που ονομαζόταν 

Γαλλική Ινδοκίνα. 

Περιλάμβανε τη γαλλική αποικία της Κοχινκίνας 

(Νότιο Βιετνάμ) και τα γαλλικά προτεκτοράτα 

Τονκίν (Βόρειο Βιετνάμ), Ανάμ (Κεντρικό Βιετνάμ), 

Καμπότζη και Λάος (προστέθηκε το 1893). 

Πρωτεύουσα  της  Γαλλικής  Ινδοκίνας  ήταν  το 

Ανόι. 

Αργότερα, η Κοχινκίνα, το Τονκίν και το Ανάμ 

ενώθηκαν και σχημάτισαν το Βιετνάμ. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Γαλλία 

συμφώνησε να παραχωρήσει αυτοκυβέρνηση 

στο Βιετνάμ, στο Λάος και στην Καμπότζη εντός 

της Γαλλικής Ένωσης. 

Οι Βιετναμέζοι εθνικιστές απέρριψαν αυτήν τη 

συμφωνία και συνέχισαν σκληρούς αγώνες που 

κορυφώθηκαν με τη γαλλική ήττα στο Ντιέν 

Μπιεν Φου (1954). 



 

 
 

 

Ινδοκίνα: με ταχύτητα στον 21ο αιώνα 

Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό του επισκέπτη καθώς μπαίνει στα κράτη της Ινδοκίνας, είναι η 

πρόσφατη ιστορία αυτών των χωρών και το πόσο επηρεάστηκαν από τον πόλεμο. Το Βιετνάμ 

διχασμένο σε βορρά και νότο, η Καμπότζη σε ερείπια με τον χρόνιο εμφύλιο σπαραγμό, και το Λάος 

σε αποκλεισμό και οπισθοδρόμηση δεκαετιών. Το επόμενο όμως είναι η έκπληξη, του πόσο γρήγορα 

ξεπερνούν οι άνθρωποι το παρελθόν τους, όταν θέλουν να επιβιώσουν και να ορθοποδήσουν. Το 

Βιετνάμ βρίσκεται σε οικονομικό και οικοδομικό οργασμό εδώ και πολλά χρόνια, η Καμπότζη έχει κλείσει 

τις πληγές της και προωθεί τα μνημεία της, και το Λάος είναι ο πιο περιζήτητος τουριστικός 

προορισμός για φύση και ηρεμία στη ΝΑ Ασία. Οι εργολάβοι οικοδομών, οι τουριστικοί πράκτορες 

κάθε είδους, και οι επιχειρηματίες που απευθύνονται στις ανάγκες των επισκεπτών, είναι τα πλέον 

υποσχόμενα επαγγέλματα. 
Υπάρχει άραγε εθνική λήθη σε αυτές τις χώρες, ή η γρήγορη αναδόμηση είναι κομμάτι της 

κουλτούρας τους; Ανέκαθεν αφομοίωναν έτσι γρήγορα τις επιδράσεις των επισκεπτών τους, ακόμα 

και τις βίαιες, χωρίς να δυσανασχετούν;  Δεν είναι πάντως εύκολο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε δυο 

υπερδυνάμεις, και το όνομα ‘Ινδοκίνα’ από μόνο του, δείχνει του πόσο ισχυρή και αιματηρή ήταν η 

επίδρασή τους. Μια τεράστια χερσόνησος ανάμεσα στις κουλτούρες της τροπικής Ινδίας και της 

πολυπρόσωπης Κίνας, που δέχθηκε πλειάδα επιδρομών, επιθέσεων, και αναμίξεων, μέσω των λαών 

που πέρασαν από τα γήινα και υδάτινα μονοπάτια της. Μια πολιτισμική οντότητα που υπήρξε 

χωνευτήρι λαών και γλωσσών, η οποία όμως ανέπτυξε τις δικές της άμυνες και διαμόρφωσε μέσα 

στους αιώνες τη δική της εθνική ταυτότητα.  
Τώρα, η τριάδα αυτών των χωρών απολαμβάνει μια περίοδο ειρήνης και αλματώδους ανάπτυξης, 

που έχει θετικό αντίκρυσμα στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, και στην ισχυροποίηση των εθνικών 

συνόρων τους,  αλλά αμφίβολο στην προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος και την ανάδειξη 

του πολιτισμικού τους πλούτου. Το Βιετνάμ είχε και έχει εμπειρία διαχείρισης μεγάλων επενδυτικών 

κεφαλαίων, και παρά την υπερανάπτυξη δείχνει ότι έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Το Λάος και η 

Καμπότζη ως μικρότερες χώρες-δορυφόροι είναι πιο ευάλωτες, το βιοτικό τους επίπεδο χαμηλότερο, 

και οι αντιθέσεις τους μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, εντύπωση προκαλούν τα μεγάλα πολυεθνικά 

ξενοδοχεία της Λουάνγκ Πραμπάνγκ, δίπλα στις πρωινές σειρές των βουδιστών μοναχών, που δεν 

έχουν αλλάξει τίποτα στη ζωή τους εδώ και δεκαετίες. Ομοίως και η διαχείριση και των επισκεπτών του 



 

 
 

Άνκορ Βατ, που γίνεται από ιδιωτική εταιρεία και όχι από κάποιον εθνικό φορέα, ενώ είναι το 

μεγαλύτερο μνημείο της χώρας. Πως προστατεύεται ο εθνικός πλούτος και ο απλός πολίτης σε 

περίοδο αλόγιστης ανάπτυξης ή εξαγοράς; Η ‘γωνία’ αυτή της Ασίας θα καταφέρει άραγε να 

διατηρήσει την παράδοση και την φυσική ομορφιά της, ή θα γονατίσει κάτω από την απληστία των 

πολιτικών της αρχόντων, και των πολυεθνικών ομίλων; Το ερώτημα είναι κοινό για μικρές σε μέγεθος ή 

σε οικονομία χώρες… 
Δεν υπάρχει πάντως περίπτωση η Ινδοκίνα να μην διακινήσει συναισθηματικά τον επισκέπτη. Και λόγω 

αντιθέσεων και λόγω ομορφιάς. Μόνο οι ταινίες που έχουν γυριστεί για αυτήν, μαγνητίζουν τις σκέψεις 

και τα όνειρα, ενώ η πραγματικότητα τα επιβεβαιώνει: Ομιχλώδεις καλλιέργειες, τροπικοί κήποι, υδάτινοι 

λαβύρινθοι, και ανεξερεύνητα νησιά. Οργασμικές μεγαλουπόλεις, αναρίθμητα και ατίθασα δίκυκλα, 

υπεράνθρωπη εργατική δύναμη, και πολλά υποσχόμενες αγορές και επενδύσεις. Μοναχικά και 

μεγαλόπρεπα μνημεία, εντυπωσιακή φύση, και μια βεντάλια φυλών και γλωσσών. Το παγκόσμιο 

τουριστικό κύκλωμα δίνει εύκολα τη δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς αυτές τις χώρες της 

νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι πια στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη να καταναλώσει αλόγιστα ό,τι 

και όπου του προσφέρεται, ή να δώσει ένα στίγμα σεβασμού και σύνεσης που αρμόζει στους 

συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες. Αυτούς που έχουν εμπειρία και ως επισκέπτες, και ως οικοδεσπότες.   

 



 

 
  

 

Golden Bridge  

 

Δύο πελώρια πέτρινα χέρια από τα βουνά του κεντρικού Βιετνάμ, στους λόφους Μπα Να. Φαίνονται 

πολυκαιρισμένα, σαν αρχαία ερείπια, με τα βρύα να έχουν προχωρήσει μαζί με το χρόνο τη διάβρωση 

της σκληρής πέτρας. Κι όμως:  είναι ολοκαίνουργια συρμάτινα πλέγματα και υαλοβάμβακα για μια 

εντυπωσιακή πεζογέφυρα που δημιουργήθηκε μόλις πριν λίγα χρόνια. Το Cau Vang, ή «Χρυσή 

Γέφυρα», υψώνεται περίπου χίλια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου συνδέει τον 

τοπικό σταθμό τελεφερίκ με τους κήπους της περιοχής. Η ίδια η κατασκευή είναι κατασκευασμένη από 

ξύλο με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα επεξεργασμένα ώστε να φαίνονται χρυσά. Η TA 

Landscape Architecture, η εταιρεία με έδρα το Χο Τσι Μινχ που ηγήθηκε του σχεδιασμού της γέφυρας, 

την παρομοίασε με τα «γιγάντια χέρια των Θεών» που κουβαλούν ένα χρυσό νήμα. Η γέφυρα μήκους 

150 μέτρων δίνει στους επισκέπτες άφθονο χώρο για να απολαύσουν τη γραφική θέα, σε μια 

προσπάθεια των Αρχών του Βιετνάμ να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες στη χώρα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μυαλό φεύγει, ταξιδεύει! 

 Μυστηριακή ατμόσφαιρα, αχανείς διάδρομοι, εκφραστικές μορφές σκαλισμένες πάνω στους 

μαύρους λίθους, μυρωδιές από αναμμένα κεριά, προσευχές που αναπέμπονται στον Βούδα.  

 Μέσα στην ήρεμη ομορφιά, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί τον πόνο μιας ολόκληρης 

δυναστείας. 

 Η μυθική πρωτεύουσα του βασιλείου των Χμερ στα βορειοδυτικά της Καμπότζης,  

έφτασε στο απόγειο της ακμής της κατά το 12ο αιώνα αρχικά με το χτήσιμο του ναού Άνγκορ Βατ 

και αργότερα με τη κατασκευή της Άνγκορ Τομ, μιας βασιλικής πόλης «μέσα στη πόλη».  

 Περίπου στα 1860 ο Γάλλος εξερευνητής Ανρί Μαου έκπληκτος έπεσε πάνω σε ένα από τα 

ωραιότερα αρχαιολογικά συγκροτήματα του κόσμου με πλήθος ναούς και μνημεία, αμέτρητες 

παγόδες, απάτητες ζούγκλες και άγριες φυλές. 

 Ο ναός του Άνγκορ Βάτ, χτίστηκε από το βασιληά Σουργιαβάρμνα Β΄ως αναπαράσταση του 

Όρους Μερού, του μυθικού ιερού κέντρου του Ινδουισμού. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο πέτρινο 

οικοδόμημα με δυτικό προσανατολισμό που περιλαμβάνει τρια επίπεδα και περιβάλλεται από μια 

μεγάλη τάφρο, πάνω από την οποία περνά μια πέτρινη υπερυψωμένη γέφυρα. Αρχικά ήταν 

αφιερωμένος στο θεό Σίβα των Ινδουιστών και αργότερα μετατράπηκε σε «βατ», δηλαδή σε 

βουδιστικό μοναστήρι. Οι στοές του αναπαριστούν σκηνές του ινδουιστικού θρησκευτικού έπους 

«Μαχαμπζαράτα», πολέμικές σκηνές από την ιστορία των Χμερ και προειδοποιήσεις για τα 

βασανιστήρια της κόλασης. 

 Άλλοι δύο μεγαλειώδη ναοί  του συμπλέγματος, είναι το Μπαγιόν, ένας ναός που αποτελέιται από 

54 πύργους και είναι γεμάτος από γιγαντιαία, πέτρινα πρόσωπα που θυμίζουν το Βούζα και 

σηματοδοτούν τη μετάβαση του πολιτισμού του Χμερ από τον Ινδουσισμό στο Βουδισμό και το Τα 

Προμ ένα σύμπλεγμα ναών κατεστραμένο σε μεγάλο βαθμό που μέσα από την τοιχοποιία τους 

φυτρώνουν ρίζες από ινδικές συκιές και εριόδεντρα που κυριολεκτικά αγκαλιάζουν τους ναούς. 

 Το ταξίδι στη Καμπότζη κρύβει αμέτρητες συγκινήσεις και εικόνες!   

Ο πόνος - μια από τις τρεις αλήθειες της βουδιστικής σκέψης που  παραμένει τυπωμένος στην 

ανατολή του Ανγκόρ Βατ θα συνοδεύει τις μνήμες σας  για πάντα! 

Εμπειρία από το Άνγκορ Βατ 

 



 

 
 

Η Καμπότζη χωρίς τους ναούς 
 

Το Βασίλειο της Καμπότζης, πιο απλά γνωστό 

ως Καμπότζη, είναι χώρα της Νοτιοανατολικής 

Ασίας με πρωτεύουσα την Πνομ Πενχ. Αποτελεί 

διάδοχο κράτος της κάποτε πανίσχυρης 

Αυτοκρατορίας των Χμερ, που κυβερνούσε το 

μεγαλύτερο μέρος της Ινδοκίνας μεταξύ του 

11ου και του 14ου αιώνα. Η μεταπολεμική 

πολιτική ιστορία της είναι ιδιαίτερα ταραγμένη, 

όπως άλλωστε και του γειτονικού Βιετνάμ. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, που τα πράγματα 

έχουν ηρεμήσει, ανέρχεται σε σπουδαίο τουριστικό προορισμό, για εκείνους που επιλέγουν σημεία του 

πλανήτη με μοναδικές ομορφιές και μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον. 

Η Καμπότζη, κτήμα κάποτε της δυναστείας των Χμερ, που διοικούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδοκίνας, 

διαθέτει μάλλον τους πιο εντυπωσιακούς ναούς σε όλη την Ασία, οι οποίοι πέρα από την απίστευτη 

αρχιτεκτονική τους, περιβάλλονται από την έντονη βλάστηση της ζούγκλας και συχνά αποτελούν μέρος 

της. Δηλαδή με έναν πρωτόγνωρο τρόπο όταν τους επισκέπτεσαι χάνεις το όριο ανάμεσα στο θαύμα 

του ανθρώπου και στο θαύμα της φύσης! Αλλά η φύση σε αυτή τη χώρα είναι παροιμιώδης. Δάση με 

τροπική βλάστηση, βελούδινες λευκές παραλίες, καταρράκτες που μοιάζουν με υδάτινα γλυπτά, 

ηφαιστειογενείς λίμνες σε καλούν να τα θαυμάσεις και σε κυριαρχούν. Η Καμπότζη λοιπόν, εκτός από 

«Μάτσου Πίτσου της Ανατολής» ονομάζεται και «Χώρα του Νερού»… Αφενός επειδή ο ποταμός 

Μεκόνγκ τη διατρέχει από τον Βορρά ως τον Νότο και αφετέρου επειδή εδώ βρίσκεται και ένας από τους 

σημαντικότερους υγρότοπους της Ανατολής, η λίμνη Τόνλε Σαπ, με 1.300 ειδών ψαριών και πολλά 

αποδημητικά πουλιά. Το υδάτινο στοιχείο στη χώρα επηρεάζει και την αρχιτεκτονική. Γύρω από τη λίμνη 

στήθηκαν πλωτά ψαροχώρια, όπου σπίτια, μαγαζιά, ακόμα και σχολεία στηρίζονται πάνω σε 

πασσάλους και μεταφέρονται σε ασφαλέστερα σημεία την περίοδο των μουσώνων, όταν η στάθμη 

του νερού ανεβαίνει... 

Από την άλλη, η Καμπότζη έχει και πολύ ανεπτυγμένο εμπόριο. Ζιργκόν και ημιπολύτιμοι λίθοι πωλούνται 

ακόμα και στα επαρχιακά παζάρια, σε εξαιρετικές τιμές. Όσο για την πρωτεύουσα, την Πνομ Πενχ, αυτή 

αποτελεί ένα πολύχρωμο μείγμα ιστορίας, γραφικότητας, σύγχρονης αρχιτεκτονικής αλλά και 

παράδοσης. Οι κάτοικοι κυκλοφορούν με μηχανάκια ή στοιβάζονται σε φορτηγάκια και πάντα σου 

χαμογελάνε. Οι μικροπωλητές κάθονται στα πεζοδρόμια πίσω από ψάθινα καλάθια και πουλάνε ό,τι 

μπορείς να φανταστείς: οπωροκηπευτικά, υφάσματα, κοσμήματα ακόμη και αρχαία νομίσματα αλλά 

και μπολ με αρωματικό ρύζι. Γύρω, οι υπερσύγχρονοι ουρανοξύστες ξεφυτρώνουν σαν τοτέμ ανάμεσα 

στις γαλλικές αποικιοκρατικές επαύλεις και στις παγόδες της αυτοκρατορικής αυλής. Και βέβαια, η 

Κεντρική Αγορά, είναι κι εδώ η καρδιά της πόλης! Στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτήριο, που από μόνο 

του αποτελεί ένα αξιοθέατο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής της Καμπότζης.  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΪ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την 

ταξιδιωτική ομάδα, και πτήση για το Ανόι, την 

πρωτεύουσα του βορρά, αλλά και της χώρας.  

 

2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΝΟΪ (ξενάγηση – παράσταση 

με μαριονέτες στο νερό) 

Άφιξη στο Ανόι και άμεση μεταφορά για τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Αφού είμαστε έτοιμοι ξεκινάμε τη 

γνωριμία μας με την πόλη: στη διάρκεια της 

ξενάγησής μας θα θαυμάσουμε τα υπέροχα Γαλλικά 

αποικιακά κτίρια του κέντρου και θα επισκεφθούμε το 

επιβλητικό μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ, τόπο αμέριστου 

σεβασμού για τους Βιετναμέζους, καθώς και το πολύ 

ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια θα 

δούμε τη διάσημη Μονόστηλη Βουδιστική Παγόδα και 

τον Ναό της Λογοτεχνίας, που αποτέλεσε το πρώτο 

Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ. 

Συνεχίζουμε με την πανέμορφη λίμνη Χόαν Κιέμ, όπου 

θα επισκεφθούμε το Ναό Νγκοκ Σον. Μια απολαυστική 

βόλτα με ποδήλατα που τα οδηγούν οι ντόπιοι στα 

γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης, συμπληρώνει τις 

εικόνες που ήδη έχουμε αποκομίσει. 

Συνέχεια με μια εντυπωσιακή παράσταση με 

μαριονέτες στο νερό, μια μοναδική μορφή 

βιετναμέζικης τέχνης, που έχει τις ρίζες της στις 

παραδόσεις και στους μύθους που συνοδεύουν την 

καλλιέργεια του ρυζιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΑΝΟΪ – ΧΑΛΟΝΓΚ (Κρουαζιέρα στο 

Χαλόνγκ Μπέι – Διανυκτέρευση εν πλω) 

Πρωινή αναχώρηση για το Χαλόνγκ Μπέι που 

βρίσκεται βορειανατολικά του Ανόι, και λόγω της 

εντυπωσιακής ομορφιάς του, χαρακτηρίστηκε το 

1994 Τοπίο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε σε ιδιωτικό πλοιάριο και 

θα απολαύσουμε μια υπέροχη κρουαζιέρα, πλέοντας 

ανάμεσα στις καταπράσινες ψηλές βραχονησίδες 

που ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά του 

Κόλπου Τονκίν. Είναι ένα μοναδικό θέαμα, που θα 

μείνει για πάντα στη μνήμη μας. 

Εν πλω θα απολαύσουμε ένα πλούσιο γεύμα με 

θαλασσινά, και κατόπιν θα έρθουμε πλέοντας στην 

περιοχή του Μπα Τράι Ντάο, όπου θα χαλαρώσουμε 

στο σπα και στην πισίνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

Ανόι 

Ανόι 

Ανόι 

μαριονέτες στο νερό 
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4η ημέρα: ΧΑΛΟΝΓΚ – ΑΝΟΪ – ΧΩΡΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ 

– ΑΝΟΪ  

Σήμερα θα θαυμάσουμε τα χρώματα που παίρνει ο 

κόλπος του Χαλόνγκ με την ανατολή του ήλιου. Θα 

μαγευτούμε από τα νησάκια που ξεπετιόνται στον 

ορίζοντα καθώς το πλοίο πλέει. Πρωινό εν πλω και 

όλος ο χρόνος δικός μας για αξέχαστη εμπειρία. 

Επιστροφή στην προβλήτα από όπου θα 

μεταφερθούμε οδικώς στο Ανόι. Χρόνος ελεύθερος 

για να εξερευνήσουμε το Ανόι με τον αρχηγό μας. 

Μεταξύ άλλων θα δούμε το Μπατ Τρανγκ, το 

«κεραμικό χωριό», γνωστό για την υψηλής ποιότητας 

παραγωγή κεραμικών, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 

να δούμε αλλά και να συμμετέχουμε στην παραγωγή. 

Επιστροφή στο Ανόι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας και διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: ΑΝΟΪ – ΝΙΝ ΜΠΙΝ – ΤΑΜ ΚΟΚ – ΑΝΟΪ  

Πρωινή αναχώρηση προς το νότο, τα απέραντα 

αγροτικά τοπία της περιφέρειας του Ανόι, και το Νιν 

Μπιν. Θα επισκεφτούμε την τοποθεσία της πρώτης 

πρωτεύουσας του Βιετνάμ, της Χόα Λου (10ος-11ος 

αι.), που βρίσκεται στην άκρη του Δέλτα του Κόκκινου 

ποταμού.  

Θα συνεχίσουμε για το Ταμ Κοκ, όπου θα κάνουμε μια 

απολαυστική βόλτα με παραδοσιακές βάρκες 

(σαμπάν) στο ποτάμι. Το τοπίο έχει τεράστιους 

ασβεστολιθικούς βράχους που εξέχουν εντυπωσιακά 

από το επίπεδο, υγρό, και καλλιεργημένο έδαφος, γι 

αυτό και ονομάζεται το «στεγνό Χάλονγκ». Η γαλήνη 

των καναλιών με τους ορυζώνες, τα ψηλά επιβλητικά 

βράχια και τα ιερά σπήλαια θα σας σαγηνεύσουν. 

Επιστροφή στο Ανόι, βραδινή βόλτα για όσους το 

επιθυμούν, και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: ΑΝΟΪ – πτήση για ΧΟΥΕ (ξενάγηση – 

Βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χουέ, 

την αυτοκρατορική πρωτεύουσα του κράτους στο 

διάστημα 1802-1945, που βρίσκεται νοτιότερα, στο 

κέντρο σχεδόν του Βιετνάμ.  

Μια όμορφη βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων, 

θα μας οδηγήσει στην 7όροφη Παγόδα Τιέν Μου, το 

πιο σημαντικό θρησκευτικό μνημείο της πόλης. Στη 

συνέχεια θα επισκεφτούμε στην Απαγορευμένη Πόλη 

(Αυτοκρατορικό προπύργιο), εκεί όπου ζούσε η 

βασιλική οικογένεια. Τα περισσότερα κτίρια του 

περιτοιχισμένου συγκροτήματος είχαν καταστραφεί 

ολοσχερώς από τους πολέμους, αλλά τελευταία 

έχουν ανακατασκευαστεί αρκετά, ώστε η εικόνα της 

Χαλόνγκ 

Νιν Μπιν 

Χαλόνγκ 

Χουέ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πόλης του 1800 να διατηρείται. Η γνωριμία μας με τη 

Χουέ θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη επίσκεψη στην 

τοπική αγορά Ντονγκ Μπα.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, και 

διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: ΧΟΥΕ – ΧΡΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑ – ΧΟΪ ΑΝ 

Αναχωρούμε οδικώς με προορισμό μας το Χόι Αν. 

Καθοδόν ωστόσο θα κάνουμε στάση σε ένα από τα 

νεότερα αξιοθέατα του Βιετνάμ που ήδη έχει «κάνει 

τον γύρο του κόσμου» και έχει αγαπηθεί από τους 

επισκέπτες: πρόκειται για τη λεγόμενη Χρυσή Γέφυρα 

στους λόφους Μπα Να, δύο πελώρια πέτρινα χέρια 

που κρατούν μία ατσάλινη γέφυρα, σαν σε στάση 

προσφοράς στον ουρανό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 

περίπου χιλίων μέτρων, και απλώνεται σε μια 

απόσταση περίπου 150 μέτρων (σε καμπύλη) 

συνδέοντας στην ουσία τον τοπικό σταθμό τελεφερίκ 

με τους κήπους της περιοχής.  

Συνεχίζουμε για την αρχαία γραφική πόλη της Χόι Αν, 

ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της 

Νοτιοανατολικής Ασίας κατά τη διάρκεια 16ου-18ου 

αιώνα. Η πόλη παρουσιάζει ένα μοναδικό 

αρχιτεκτονικό στιλ, με έντονες βιετναμέζικες, κινεζικές 

και ιαπωνικές επιρροές. Το πρωί θα κάνουμε 

περιήγηση με τα πόδια στους παραδοσιακούς 

δρόμους της, που διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό και 

τα κτίρια και η γραφική τους ατμόσφαιρα.  

Θα επισκεφτούμε τον κινέζικο Ναό Πουκ Κιέν, την 

περίφημη Ιαπωνική Γέφυρα, την παραδοσιακή 

κατοικία Ταν Κυ, καθώς και τη γραφική αγορά 

τροφίμων της πόλης.  

Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: ΧΟΪ ΑΝ – ΜΙ ΣΟΝ – ΧΟΪ ΑΝ (βραδινή 

περιπατητική ξενάγηση) 

Όσοι ξυπνήσουν νωρίς, μπορούν να δοκιμάσουν 

μια βουτιά στα ζεστά νερά της θάλασσας της Ν. 

Κίνας, μια και η Χόι Αν είναι παραλιακή. Όλοι μαζί 

αργότερα, θα αναχωρήσουμε για τον αρχαιολογικό 

Χώρο του Μι Σον, σημαντικότατο μνημείο του 

Πολιτισμού των Τσαμς. Παρότι η περιοχή αυτή είναι 

πολύ μακριά από την Ινδία, το βασίλειο των Champa 

που αναπτύχθηκε εδώ από τον 2ο αιώνα μ.Χ., είχε τις 

ρίζες και τη θρησκεία της μεγάλης υπερδύναμης του 

νότου. Ο χώρος έχει πάνω από 70 θρησκευτικά και 

διοικητικά κτίσματα ινδουιστικής επιρροής, και 

προστατεύεται από την UNESCO. Σήμερα μέσα στο 

τροπικό δάσος του Μι Σον, υπάρχουν περίπου 25 

από αυτά τα κτίσματα-ιερά συντηρημένα, ενώ τα 

Χουέ 

Χρυσή Γέφυρα 
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υπόλοιπα είναι ερείπια με έντονα τα σημεία των 

βομβαρδισμών της περιόδου 1970-75.  

Επιστροφή στη Χόι Αν και στο ξενοδοχείο μας για 

χαλάρωση στο resort. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να 

απολαύσουν τις βουτιές τους στο resort. Στη 

συνέχεια κάνουμε βόλτα στην παλιά πόλη της Χόι Αν, 

αυτής της αρχαίας πόλης χτισμένης στις εκβολές του 

ποταμού, γεμάτη με μικρά μαγαζιά, που όταν το φως 

πέσει - και μαζί του η ζέστη- ανθίζει από κόσμο. 

Διανυκτέρευση στο πολυτελές ξενοδοχείο μας. 

 

9η ημέρα: ΧΟΪ ΑΝ – ΝΤΑΝΑΝΓΚ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΪΓΚΟΝ 

(ξενάγηση) 

Μεταβαίνουμε οδικώς στο αεροδρόμιο της 

Ντανάνγκ από όπου θα πετάξουμε για τη Σαϊγκόν, τη 

μεγαλύτερη πόλη του Βιετνάμ, μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. Η Σαϊγκόν πρωτεύουσα του νότιου 

τμήματος, ονομαζόταν Πρέι Νοκόρ μέχρι τον 17ο 

αιώνα και την εισβολή των Βιέτ, που έδωσαν το 

όνομα τους στο σημερινό κράτος. Άλλαξε σε 

Σαϊγκόν ως κέντρο της Γαλλικής Ινδοκίνας, και ως 

ορμητήριο των αμερικάνικων δυνάμεων. Τέλος, πήρε 

το όνομα του πολιτικού, φιλοσόφου, και ήρωα Χο 

Τσι Μινχ από το 1976, και την ένωση του νοτίου με το 

βόρειο τμήμα της χώρας. 

Προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταν Σον Νιατ. 

Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε την 

παγόδα Βιν Νγιέμ, το παλιό Δημαρχείο, την Όπερα, 

τη μικρή «Νοτρ Νταμ» και το θαυμάσιο Κεντρικό 

Ταχυδρομείο, το Προεδρικό μέγαρο, ή παλάτι της 

Ανεξαρτησίας, κτίρια τα οποία σηματοδοτούν την 

έντονη γαλλική επιρροή στην πόλη από την περίοδο 

της αποικιοκρατίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: ΣΑΪΓΚΟΝ – ΤΟΥΝΕΛ ΚΟΥ ΤΣΙ – ΜΙ ΤΟ 

(ΔΕΛΤΑ ΜΕΚΟΝΓΚ) – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΕΜ ΡΕΠ 

Ξεκινάμε με την περιοχή Κου Τσι, που ονομαζόταν και 

«Σιδηρούν Τρίγωνο», γιατί ενώ βρισκόταν κοντά στη 

Σαϊγκόν, ήταν το ορμητήριο και κρησφύγετο των 

επαναστατικών δυνάμεων στον πόλεμο του 1970-75. 

Εκεί είναι φτιαγμένο ένα ολόκληρο υπόγειο χωριό με 

δαιδαλώδη τούνελ μήκους άνω των 200 χιλ., όπου θα 

επισκεφθούμε τα μεγαλύτερα από αυτά. Κάτω από 3-

4 μέτρα χώμα για να αντέχει τους βομβαρδισμούς, 

διακινείτο ένα ολόκληρο στράτευμα Βιετκόνγκ, 

ενάντια στις αμερικάνικες δυνάμεις. Στα εκθέματα του 

τοπικού μουσείου αποτυπώνεται η περίοδος του 

πολέμου, που άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στη 

χώρα, τη γη, και τους ανθρώπους της.  

Χόι Αν 

Μι Σον 
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Στη συνέχεια ερχόμαστε στην περιοχή του Δέλτα του 

ποταμού Μεκόνγκ, μια τεράστια περιοχή που 

αρδεύεται από αυτή την υδάτινη ραχοκοκαλιά της 

Ινδοκίνας. Θα οδηγηθούμε προς τα νoτιο-δυτικά, 

στο χωριό Μι Το, και εκεί θα επιβιβαστούμε σε 

πλοιάριο για να δούμε την τοπική πλωτή ψαραγορά. 

Θα μπούμε σε αμαξάκια με άλογο για να 

επισκεφτούμε το γραφικό χωριουδάκι, και στη 

συνέχεια σε μικρά βαρκάκια, όπου θα γνωρίσουμε 

την καθημερινότητα των ντόπιων, μέσω των μικρών 

υδάτινων καναλιών. Η ζωή σε αυτά τα πλωτά μέρη 

μοιάζει τόσο μακρινή, απλή και ήρεμη, σε σχέση με 

την κοντινή μεγαλούπολη.  

Κατόπιν μεταβαίνουμε έγκαιρα στο αεροδρόμιο από 

όπου θα πετάξουμε για την Καμπότζη και το Σιεμ Ρεπ. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ξενάγηση) 

Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για να επισκεφτούμε τον 

πιο διάσημο ναό, το μεγαλειώδες Άνγκορ Βατ, η 

έκταση του οποίου είναι ίδια με αυτήν του παλατιού 

στο Πεκίνο. Θεωρείται τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής 

των Χμερ, καταδεικνύοντας το απόγειο της άλλοτε 

κραταιάς αυτοκρατορίας, γι’ αυτό και τρεις από τους 

κεντρικούς του πύργους απεικονίζονται στη σημαία 

της Καμπότζης. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε 

άλλους ναούς, ο καθένας εκ των οποίων 

παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γοητεία. Ο 

Neak Pean, υπήρξε αρχαίο νοσοκομείο, και έχει μια 

μεγάλη τετράγωνη λίμνη περιστοιχισμένη από 

τέσσερις μικρότερες. Ο Prasat Kravan, μικρός ναός 

χτισμένος εξ ολοκλήρου από τούβλα, έχει στο 

εσωτερικό του θαυμάσια ανάγλυφα. Τέλος, ο ναός 

Pre Rup, είναι από τους παλαιότερους του 

συγκροτήματος και είναι αφιερωμένος στο Θεό Σίβα. 

Από την κορυφή του θα έχουμε την ευκαιρία να 

ατενίσουμε την περιοχή και να απολαύσουμε ένα 

μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας και διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (λίμνη Τόνλε Σαπ – χωριό 

Τσονγκ Νεάς) 

Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τη Λίμνη Τόνλε Σαπ, 

όπου θα κάνουμε μια όμορφη βαρκάδα με επίσκεψη 

στο πλωτό χωριό Τσονγκ Νεάς. Η Τόνλε Σαπ είναι η 

μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Νοτιοανατολική 

Ασία και μία από τις πιο παραγωγικές εσωτερικές 

αλιευτικές δραστηριότητες στον κόσμο. Συνδέεται 

μάλιστα με τον ποταμό Μεκόνγκ μέσω του ποταμού 

Τονλε Σαπ, μήκους 100 χιλιομέτρων.  

Σαϊγκόν 

Τούνελ Κου Τσι 

Μι Το 

Σιεμ Ρεπ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εικόνες θα μας μείνουν σίγουρα αξέχαστες. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: ΣΙΕΜ ΡΕΠ – ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ 

Αναχώρηση οδικώς για την πρωτεύουσα Πνομ Πενχ. 

Στη διαδρομή, στάσεις και επισκέψεις σε σημεία που 

έχουμε επιλέξει για να γνωρίσουμε την αυθεντική ζωή 

της Καμπότζης στην επαρχία της. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ (ξενάγηση, βαρκάδα στο 

ποτάμι) – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ 

Το πρωί θα ξεναγηθούμε στην πόλη αρχίζοντας από 

το Μουσείο Tuol Sleng, που ήταν φυλακές κατά τη 

ζοφερή περίοδο διακυβέρνησης των Ερυθρών Χμερ. 

Θα συνεχίσουμε με το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το Βασιλικό Παλάτι ,και την εκπληκτική 

Ασημένια Παγόδα, το δάπεδο της οποίας είναι 

κατασκευασμένο από 5.000 ασημένια πλακάκια 

βάρους ενός κιλού το καθένα. Οι οξυκόρυφες στέγες 

και τα μυτερά αετώματα των κτιρίων, θυμίζουν 

έντονα την κοινή πολιτιστική παράδοση που έχει η 

Καμπότζη με τη γειτονική Ταϊλάνδη. Βαρκάδα στον 

ποταμό Τόνλε Σαπ και κατόπιν μεταφορά στο 

αεροδρόμιο, από όπου θα πετάξουμε για τη γειτονική 

Ταϊλάνδη και την πρωτεύουσα Μπανγκόκ. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

15η ημέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ (ξενάγηση) 

Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει σήμερα το πρωί με 

βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού με τα αμέτρητα 

κανάλια. Θα φτάσουμε στο Θόνμπουρι, την τρίτη 

κατά σειρά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (1767-1782), 

όπου θα επισκεφτούμε τον παλιότερο ναό της 

πόλης, το Ναό της Αυγής, που είναι καλυμμένος με 

κομμάτια κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει 

θεαματικά στο ποτάμι. 

Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βασιλικό Παλάτι της 

Μπανγκόκ, που έχει χαρακτηριστεί ως το 8ο Θαύμα 

του Κόσμου. Χτίστηκε το 1783 και καλύπτει μια έκταση 

218.400 τετρ. χλμ. Περικυκλωμένα από ένα ψηλό 

λευκό τείχος μήκους 1.900 μ., μια συστάδα 100 δια-

φορετικών, πολυτελών και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

κτίρια, εκπροσωπούν 200 χρόνια ιστορίας και αρχιτε-

κτονικού πειραματισμού. Ναοί με πολύχρωμες πορ-

σελάνινες διακοσμήσεις, στούπες, πύργοι, επιβλητι-

κές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, μυθολογικές μορφές 

και εκπληκτικές τοιχογραφίες συνθέτουν ένα σχεδόν 

εξωπραγματικό σκηνικό. Ολόκληρο το Ραμαγιάνα 

Σιεμ Ρεπ 

λίμνη Τόνλε Σαπ 
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Πνομ Πενχ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

(Ramakien), το έπος που γράφτηκε στην Ινδία πριν 

από 2.000 χρόνια και έγινε παραμύθι από την Κατμα-

ντού έως το Μπαλί, χορός στη Μαλαισία και κουκλο-

θέατρο στην Ινδονησία, είναι θαυμάσια ζωγραφι-

σμένο στο εσωτερικό μέρος του περιστυλίου. Εδώ 

βρίσκεται και ο Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα με το 

περίφημο άγαλμα του Βούδα από νεφρίτη (όχι σμα-

ράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, στολισμένο με πολύ-

τιμα πετράδια, που φυλάσσεται σε μια γυάλινη προ-

θήκη. Είναι η πιο ιερή μορφή της Ταϊλάνδης, προστά-

της της χώρας. Συνεχίζουμε για το Ναό Βατ Πο, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυ-

πωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. 

Ο ναός αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και 

πιο έγκριτη σχολή ταϊλανδέζικου μασάζ στη χώρα. Ε-

πιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

16η ημέρα: ΜΠΑΝΚΟΚ (ελεύθερη ημέρα) 

Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την κοσμική με-

γαλούπολη, που προσφέρει άπειρες επιλογές για 

βόλτες, αγορές και επισκέψεις. Διανυκτέρευση. 

 

17η ημέρα: ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

Χρόνος για τις τελευταίες βόλτες μας στην πόλη 

(check-out στις 11:00) και έγκαιρη μετάβαση στο 

αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.  

 

18η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

Μπανγκόκ 

Μπανγκόκ 

Μπανγκόκ 

Μπανγκόκ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

**Super Τιμή** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Με εκδρομές και παροχές που δεν θα βρείτε σε άλλα προγράμματα 
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ξενοδοχεία 4*, να περικόπταμε ξεναγήσεις και ημέρες από το ταξίδι ή και 

να προσφέραμε τα γεύματα σε τοπικά εστιατόρια με πολύ μειωμένο κόστος. Όμως προτιμούμε να κρατάμε το 

επίπεδο των υπηρεσιών μας στα υψηλά στάνταρντ των εκδρομών του Versus.  

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** 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 07.07, 28.07, 13.08, 23.08, 20.09 

€ 2.390   € 2.570 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 3.580 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 780 
Βίζες που πληρώνονται τοπικά: 25 $  (Βιετνάμ: 25 $) 

Τίποτα άλλο δεν πληρώνετε τοπικά! 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

* Αναχωρήσεις από Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και 

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 
 

 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή 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-

mailκ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και 

άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα 

πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά 

τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών 

γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΟΙ ΒΙΖΕΣ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 25 $ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

➢ Ξενοδοχεία 5* και 4* sup. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία και 

όχι σε τοπικά εστιατόρια, εκτός του γεύματος εν πλω στο 

Χαλόνγκ Μπέι.  

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Εκδρομή στο Ταμ Κοκ (από το Ανόι). 

➢ Εκδρομή στο χωριό Μι Το στη περιοχή του Δέλτα του 

Μεκόνγκ. 

➢ Εκδρομή και Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Μι 

Σον. 

➢ Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι. 

➢ Θέαμα με μαριονέτες στο νερό. 

➢ Κρουαζιέρα στον Ποταμό των Αρωμάτων στη Χουέ. 

➢ Επίσκεψη στο Κεντρικό Βιετνάμ (Ντανάγκ, Χόι Αν, 

Χουέ), όπου βρίσκονται τα μαγικά πολιτιστικά στολίδια 

και οι πανέμορφες παραλίες του Βιετνάμ. 

➢ Τοπικός ξεναγός.  

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός (ανάλογα με την 

αναχώρηση, μπορεί να σας περιμένει στην Ασία). 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

Φόροι, 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.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων 

για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για 

την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: 940 € 

Βίζα που πληρώνεται τοπικά: 25 $  

 

 



 

 
 

 
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 500€.  

 

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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

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. 

 

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, 

Στοά Καλλιγά, 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία, Φιλελλήνων 7, 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! 


