
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     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 

Ινδοκίνα... Μια χερσόνησος ανάμεσα στον κινεζικό κολοσσό και στην απέραντη Ινδία. Στη μια 

πλευρά της τη χαϊδεύουν τα κύματα του Ινδικού Ωκεανού και στην άλλη της Θάλασσας της Κίνας. 

Και οι δυο την προίκισαν με τη μαγεία, τη θρησκεία, την τέχνη, τον πανάρχαιο πολιτισμό τους και 

τη σοφία τους.Ο ποταμός Μεκόνγκ, «η μητέρα των ποταμών», διαδραματίζει από πανάρχαιους 

χρόνους πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι για την 

Ινδοκίνα ό,τι ο Νείλος για την Αίγυπτο.  

 

 Βιετνάμ 5* - Καμπότζη 
Με το χωριό My Tho στο Δέλτα του Μεκόνγκ, το σπουδαίο Αρχαιολογικό Χώρο  

My Son -καινοτομία του Versus- και 2 διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν 

 

 
 

             Αναχωρήσεις :  05.07, 23.07, 11.08, 25.08, 27.09, 20.10, 17.11                       16 ημέρες 

 

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



Με τα μάτια του ταξιδευτή...  

Ένα ταξίδι στο ΒΙΕΤΝΑΜ δεν είναι απλώς 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 ΚΑΜΠΟΤΖΗ ήταν κοιτίδα του Πολιτισμού των Χμερ. Η λαμπρότερη ιστορική περίοδος του 

πολιτισμού αυτού ήταν μεταξύ του 9ου και του 14ου αιώνα. Το Άνγκορ Βατ είναι από τα ωραιότερα 

και πιο επιβλητικά μνημεία του κόσμου.  

Η διάχυτη ηρεμία και η απλότητα, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου 

και τα μοναδικά τοπία της Ινδοκίνας θα κάνουν το ταξίδι σας αληθινό ταξίδι ψυχής! 

 
 

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. 

 
 

 
 
 
 



 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 

Ταξιδέψτε στην Ινδοκίνα με τους ειδικούς κaι απολαύστε το πρόγραμμα που αγάπησαν οι 

Έλληνες ταξιδιώτες, με πλούσιες παροχές και συνεχείς καινοτομίες! 
 

 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 μια υπέροχη κρουαζιέρα στον Ποταμό 

των Αρωμάτων. Με βάση το Ντανάγκ εξορμούμε για το σημαντικότατο 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! 

 Όλες οι διανυκτερεύσεις είναι στην Ινδοκίνα και όχι σε «άσχετες» με το πρόγραμμα πρωτεύουσες της 

Ασίας. 

 Ta ξενοδοχεία στο Βιετνάμ είναι 5* και στην Καμπότζη 4* sup. 

 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. 

 To πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 2 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. 

 Διανυκτερεύουμε στη σημαντικού ενδιαφέροντος πρωτεύουσα της Καμπότζης, Πνομ Πενχ, σε αντίθεση 

με άλλα προγράμματα της αγοράς που την παραλείπουν! 

 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στο πανέμορφο Ανόι, από το οποίο συνήθως μειώνονται οι 

διανυκτερεύσεις λόγω κόστους ή γίνονται σε μικρότερες πόλεις και σε ξενοδοχεία χαμηλής κατηγορίας. 

 2 διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο Χόι Αν. 

 Διανυκτέρευση στο Χουέ για να το γνωρίσουμε όπως πρέπει και όχι εξαντλητική εκδρομή από το Χόι Αν. 

 Κάνουμε την κρουαζιέρα στον Κόλπο Χαλόνγκ. 

 Πραγματοποιούμε ημερήσια εκδρομή στο Ταμ Κοκ, όπου θα απολαύσουμε μαγευτικά τοπία και το 

γνήσιο επαρχιακό Βιετνάμ (μαγευτική εκδρομή που εισήγαγε πρώτο το Versus Travel & θα βρείτε ΜΟΝΟ 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. 

 Επισκεπτόμαστε το σημαντικότατο ιερό Αρχαιολογικό Χώρο Μι Σον, εξαιρετικό δείγμα θρησκευτικού 

συγκροτήματος του Βασιλείου Champa. 

 Επισκεπτόμαστε το πολύ ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θέαμα με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι και κρουαζιέρα στον 

Ποταμό των Αρωμάτων στη Χουέ. 

 Γεμάτο πρόγραμμα χωρίς ελεύθερες ημέρες. 

 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. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησ

ης 

Ώρα Άφιξης 

  EK 104 05/07/2018 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:10 04:45 

  EK 392 06/07/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΑΪΓΚΟΝ 09:30 20:00 

  EK 395 19/08/2018 ΑΝΟΪ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 01:30 05:05 

  EK 209 19/08/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  Πτήσης Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 104 23/07/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:10 04:45 

ΕΚ 392 24/07/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ –  ΣΑΪΓΚΟΝ    09:30 20:00 

ΕΚ 389 06/08/2018 ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  -  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:35 05:25 

ΕΚ 209 07/08/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  Πτήσης Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 104 11/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:10 04:45 

ΕΚ 392 12/08/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ –  ΣΑΪΓΚΟΝ    09:30 20:00 

ΕΚ 389 25/08/2018 ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  -  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:35 05:25 

ΕΚ 209 26/08/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  Πτήσης Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 104 20/10/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:10 04:45 

ΕΚ 392 21/10/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ –  ΣΑΪΓΚΟΝ    09:30 20:00 

ΕΚ 389 03/11/2018 ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  -  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:35 05:25 

ΕΚ 209 04/11/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  Πτήσης Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

  ΕΚ 210 17/11/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

   ΕΚ 392 18/11/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ –  ΣΑΪΓΚΟΝ    09:40 19:35 

  ΕΚ 389 01/12/2018 ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  -  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 23:10 05:55 

   ΕΚ 209 02/12/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 



 
Από Θεσσαλονίκη  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  Πτήσης Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 206 11/08/2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΤΟΧΑ 13:50 18:40 

QR 972 11/08/2018 ΝΤΟΧΑ –  ΣΑΪΓΚΟΝ    19:50 07:30 

QR 971 25/08/2018 ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  -  ΝΤΟΧΑ  17:15 23:05 

QR 202 26/08/2018 ΝΤΟΧΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:40 12:50 

 

 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. 

 Κάντε βόλτα με σαμπάν στο Ταμ Κοκ χαζεύοντας τοπία με ορυζώνες, επιβλητικά βράχια και ιερά σπήλαια. 

 Επισκεφτείτε το Ναό Μπαγιόν, κτίσμα μοναδικής ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας. 

 Ανακαλύψτε το Τα Προμ, που έχει μείνει σχεδόν ανέπαφο μέσα στη ζούγκλα. 

 Γοητευτείτε από το μεγαλειώδη Άνγκορ Βατ. 

 Θαυμάστε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα κάνοντας βαρκάδα στην Πνομ Πενχ. 

 Παρακολουθήστε μια εντυπωσιακή παράσταση με μαριονέτες στο νερό. 

 Περιηγηθείτε στα εντυπωσιακά κτίσματα του Μι Σον και ανακαλύψτε τις ινδουιστικές θρησκευτικές καταβολές 

στον Πολιτισμό των Chams. 

 

Ένα πολύ δουλεμένο και εμπλουτισμένο με πολλά πρόσθετα στοιχεία πρόγραμμα, που έχει διαμορφωθεί με την 

επιτόπια έρευνα και την πολύχρονη εμπειρία μας στην Ινδοκίνα. Στην άκρη της Ανατολής, ένα πρόγραμμα 

«φορτωμένο», όπως σας συνηθίζουμε, με πολλά πρωτόγνωρα αξιοθέατα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η 

διαμονή σε ξενοδοχεία 5* στο Βιετνάμ, τα γεύματα μέσα στα ξενοδοχεία (εκτός του γεύματος κατά τη διάρκεια της 

κρουαζιέρας μας στο Χαλόνγκ Μπέι) -προσθήκη που κοστίζει, αλλά εξασφαλίζει την ευχαρίστησή σας- και άλλα που 

θα διαβάσετε στο πρόγραμμά μας το καθιστούν κάτι παραπάνω από ποιοτικό. Η διήμερη επίσκεψή μας στο 

σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ασίας κοντά στο Σιέμ Ρεπ (Άγκορ Βατ, Άγκορ Τομ, Μπαγιόν κ.λπ.) στην 

Καμπότζη και όχι επίσκεψη-«ξεπέταγμα» σε ένα απόγευμα, η εκδρομή στο «Χάλονγκ Μπέι της ξηράς», το Ταμ Κοκ, 

που πρώτοι εμείς εισαγάγαμε, η προσθήκη της ξενάγησης στο Μι Σον, σημαντικό πολιτιστικό θησαυρό των Chams, 

καθώς επίσης και η διείσδυση στα μυστικά του Δέλτα του Μεκόνγκ με επίσκεψη σε παραδοσιακό χωριουδάκι δίνουν 

στο ταξίδι προστιθέμενη αξία, με στοιχεία που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. 



 
 
 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε δύο χώρες της Ινδοκίνας - το Βιετνάμ και την Καμπότζη. 

Με αφετηρία το Χο Τσι Μινχ (Σαϊγκόν) επισκεπτόμαστε τα περίφημα δαιδαλώδη τούνελ 

του Κου Τσι και το γραφικό χωριουδάκι Μι Το, στην περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ, 

για να ανακαλύψουμε το μεγαλείο και την ομορφιά του Κεντρικού Βιετνάμ με την παλιά 

αυτοκρατορική πρωτεύουσα Χουέ, απλωμένη νωχελικά στον Ποταμό των Αρωμάτων, το 

πανέμορφο Χόι Αν, το Ντανάνγκ με τις όμορφες παραλίες, αλλά και το σημαντικότατο 

Αρχαιολογικό Χώρο Μι Σον του Βασιλείου Champa. Θα καταλήξουμε στο Βόρειο Βιετνάμ 

και στο Ανόι -πρωτεύουσα της χώρας- απ’ όπου πραγματοποιούμε ολοήμερη εκδρομή στο 

εντυπωσιακής ομορφιάς Χάλονγκ Μπέι, για μια υπέροχη κρουαζιέρα ανάμεσα από 

καταπράσινες βραχονησίδες που ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά, καθώς επίσης 

και ολοήμερη εκδρομή στο Ταμ Κοκ, όπου θα κάνουμε μια απολαυστική βόλτα με 

παραδοσιακές βάρκες (σαμπάν) στο ποτάμι. Επισκεπτόμαστε επίσης την πρωτεύουσα της 

Καμπότζης Πνομ Πενχ και το Σιέμ Ρεπ, όπου θα δούμε τα εκπληκτικά μνημεία των Xμερ 

- Άνγκορ Τομ, Τα Προμ και το μεγαλειώδη Άνγκορ Βατ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Η Ινδοκίνα είναι η ανατολικότερη από τις 

τρεις μεγάλες χερσονήσους της Νότιας 

Ασίας. Στα βορειοδυτικά ορίζεται από την 

αλυσίδα Αρακάν και στα βόρεια από το 

υψίπεδο του Γιουνάν. Βρίσκεται κοντά 

στον Ισημερινό. Εκτείνεται μεταξύ 1° και 

23° Βόρειου Γεωγραφικού Πλάτους και 

μεταξύ 91° και 109° Ανατολικού 

Γεωγραφικού Μήκους. Βρέχεται στα 

δυτικά από τον Ινδικό Ωκεανό (Κόλπος 

της Βεγγάλης, Θάλασσα των Ανταμάν, 

Στενό της Μαλάκα) και στα ανατολικά 

από τον Ειρηνικό Ωκεανό (Νότια Κινεζική 

Θάλασσα). Είναι μια γιγαντιαία 

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).  

Γενικά η Ινδοκίνα είναι ορεινή περιοχή, με οροσειρές και υψόμετρα που μειώνονται βαθμιαία από το 

Βορρά προς το 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 

Σαλουίν, που εκβάλλουν στον Ινδικό Ωκεανό και o Μενάμ, o Μεκόνγκ και o Ερυθρός ποταμός που 

εκβάλλουν στον Ειρηνικό. Έχουν μεγάλη σημασία, γιατί αποτελούν συγκοινωνιακές αρτηρίες με την 

ενδοχώρα και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένες και εύφορες προσχωσιγενείς πεδιάδες.  

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

χιλιομέτρων, 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, 

Λαοτινών, Καμποτζιάνων και Βιετναμέζων στηρίζονται στα νερά του για να καλλιεργήσουν το ρύζι, 

που αποτελεί 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 

αλυσίδων δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες από ζώνη σε ζώνη. Οι απότομες ατμοσφαιρικές 

μεταβολές προκαλούν συχνούς καταστρεπτικούς τυφώνες που σαρώνουν μεγάλες εκτάσεις 

συντρίβοντας δέντρα 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 

ερπετών, 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 

Μπιέν 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. Όμοιως 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 
  



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η HMEPA: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (ΣΑΪΓΚΟΝ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την ταξιδιωτική ομάδα, και πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη του Βιετνάμ, 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Η 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. Άφιξη στον προορισμό 

μας την επόμενη μέρα το απόγευμα. 

 

2η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ 

Προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταν Σον Νιατ, και σύντομη περιήγηση της πόλης, που μέρα και νύχτα οι κεντρικές της 

λεωφόροι δίνουν αμέσως το στίγμα της πολύβουης καθημερινότητας. Αν τις μέρες της Γαλλικής Ινδοκίνας το 

κυρίαρχο μεταφορικό μέσο ήταν το ποδήλατο, τώρα αυτό έχει αντικατασταθεί από άπειρα μηχανάκια που οργώνουν 

ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διαδρομή μας θα περάσουμε από το Προεδρικό μέγαρο, ή παλάτι της Ανεξαρτησίας, 

πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 

 

3η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ - ΤΟΥΝΕΛ ΚΟΥ ΤΣΙ - ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Κου Τσι, που ονομαζόταν και ‘Σιδηρούν Τρίγωνο’, γιατί ενώ 

βρισκόταν κοντά στη Σαιγκόν, 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 

επισκευθούμε 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. Μετά την επίσκεψη μας θα επιστρέψουμε στο Χο Τσι Μινχ για να συνεχίσουμε με την ξενάγηση της πόλης. Θα 

δούμε την παγόδα Βιν Νγιέμ, το παλιό Δημαρχείο, την Όπερα, τη μικρή «Νοτρ Νταμ» και το θαυμάσιο Κεντρικό 

Ταχυδρομείο, κτίρια τα οποία σηματοδοτούν την έντονη γαλλική επιρροή στην πόλη από την περίοδο της 

αποικιοκρατίας. 



 

4η HMEPA: ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ - ΜΙ ΤΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΛΤΑ ΜΕΚΟΝΓΚ) - ΝΤΑΝΑΓΚ - ΧΟΪ ΑΝ 

Στο επίκεντρo μας σήμερα βρίσκεται η 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 πλωτή τοπική 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 

μακρυνή, απλή και ήρεμη, σε σχέση με την κοντινή μεγαλούπολη.   

   

Επιστρέφουμε οδικώς στο αεροδρόμιο της Σαϊγκόν για πτήση προς Ντανάγκ, ένα μεγάλο και σημαντικό λιμάνι στο 

κεντρικό Βιετνάμ, που είναι η βάση μας για την εξερεύνηση του μεσαίου τμήματος της χώρας. Άφιξη και οδική 

μετάβαση στην αρχαία γραφική πόλη της Χόι Αν. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

5η HMEPA: ΧΟΪ ΑΝ - ΜΙ ΣΟΝ - ΧΟΪ ΑΝ 

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 αναχωρίσουμε για τον αρχαιολογικό Χώρο του Μι Σον, 

σημαντικότατο μνημείο του Πολιτισμού των Τσαμς. Παρότι η περιοχή αυτή είναι πολύ μακρυά 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 υπόλοιπα είναι ερείπια με έντονα τα σημεία των βομβαρδισμών της περιόδου 

1970-75.  

 

Επιστροφή στο Χόι Αν, και βραδινή βόλτα για όσους το επιθυμούν. Τα δρομάκια αυτής της αρχαίας πόλης χτισμένης 

στις εκβολές του ποταμού, είναι γεμάτα με μικρά μαγαζιά, που όταν το φώς πέσει - και μαζί του η ζέστη, ανθίζουν 

από κόσμο. Διανυκτέρευση στο πολυτελές ξενοδοχείο μας. 

  



6η HMEPA: ΧΟΪ ΑΝ (ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΧΟΥΕ 

Κατά τη διάρκεια 16ου-18ου αιώνα, η Χόι Αν υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς για τη Χουέ, την 

αυτοκρατορική πρωτεύουσα του κράτους στο διάστημα 1802-1945, που βρίσκεται βορειότερα. Άφιξη, τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας, και διανυκτέρευση. 

 

7η HMEPA: ΧΟΥΕ - ΑΝΟΪ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ) 

Μια όμορφη πρωινή 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 πόλης του 1800 να διατηρείται. Η γνωριμία μας με τη Χουέ θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη 

επίσκεψη στην τοπική αγορά Ντονγκ Μπα.  

  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ανόι, την πρωτεύουσα του βορρά, αλλά και της χώρας. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, και 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. 

 

8η HMEPA: ΑΝΟΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ XAΛONΓK   

Πρωινή αναχώρηση για το Χάλονγκ 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 πλώ θα απολαύσουμε ένα πλούσιο γεύμα με θαλασσινά, και θα επισκεφτούμε το σπήλαιο Τιέν Κουνγκ, ή 

‘σπήλαιο του Ουρανού’, μια και αποτελείται από τρεις μεγάλες ‘αίθουσες’, εξαίσια διακοσμημένες με σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ανόι για διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΟΪ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜ ΚΟΚ 

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, και θα δούμε το εντυπωσιακό παλάτι της.  

 

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 λαναλιών 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10η HMEPA: ΑΝΟΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ)  

Στην πρωινή μας ξενάγηση θα θαυμάσουμε τα υπέροχα 

γαλλικά αποικιακά κτίρια του κέντρου, όπως την Όπερα, 

αντίγραφο της Όπερας του Παρισιού, το αρχοντικό 

Ξενοδοχείο Metropole και τον Καθεδρικό Ναό, καθώς και 

τον αφιερωμένο στον Κομφούκιο Ναό της Λογοτεχνίας, 

που κατασκευάστηκε τον 11ο αι. και αποτέλεσε το πρώτο 

Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, το οποίο ιδρύθηκε το 1076 για 

την εκπαίδευση των γιων των μανδαρίνων. Στη συνέχεια 

θα επισκεφτούμε το επιβλητικό Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ 

(1890-1969), τόπος προσκυνήματος και αμέριστου 

σεβασμού για τους Βιετναμέζους, το περίφημο 

Εθνολογικό Μουσείο της πόλης, τη διάσημη Μονόστηλη 

Βουδιστική Παγόδα, καθώς και την πανέμορφη Λίμνη 

Χόαν Κιέμ με το Ναό Νγκοκ Σον. Μια απολαυστική βόλτα 

με τα ποδήλατα που τα οδηγούν οι ντόπιοι στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης, συμπληρώνει τις εικόνες, 

που ήδη έχουμε αποκομίσει. Το βράδυ μας επιφυλάσσει μια υπέροχη έκπληξη: την 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 μας. Διανυκτέρευση. 

11η HMEPA: ΑΝΟΪ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ)   

Ημέρα ελεύθερη στο Ανόι για να το εξερευνήσετε ακόμα περισσότερο.  
 

12η HMEPA: ΑΝΟΪ - ΣΙΕΜ ΡΕΠ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σιέμ Ρεπ της Καμπότζης. Φτάνοντας θα αναχωρήσουμε για τη 

Λίμνη Tonle Sap, όπου θα κάνουμε μια όμορφη βαρκάδα με επίσκεψη στο πλωτό χωριό Chong Chneah. Οι 

εικόνες θα σας μείνουν σίγουρα αξέχαστες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   
 

13η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ) 

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 

περιστοιχιζόμενη από τέσσερις μικρότερες. Ο Prasat Kravan, μικρός ναός χτισμένος εξ ολοκλήρου από 

τούβλα, έχει στο εσωτερικό του θαυμάσια ανάγλυφα. 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. 
 

14η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ 

Συνεχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας στα εκπληκτικά μνημεία του Πολιτισμού των Xμερ. Η οχυρωμένη πόλη 

Άνγκορ Τομ υπήρξε πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Χμερ κατά το 12ο αιώνα. Θα επισκεφτούμε τη νότια 



πύλη με τα μεγαλειώδη αγάλματα και το Ναό Μπαγιόν, κτίσμα μοναδικής ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας, που 

αποτελείται από 54 πύργους. Θα συνεχίζουμε επισκεπτόμενοι το Τα Προμ, αρχαίο βουδιστικό μοναστήρι και 

αναμφίβολα το πιο ατμοσφαιρικό μνημείο της περιοχής, αφού έχει μείνει σχεδόν ανέπαφο μέσα στη ζούγκλα, με τα 

τροπικά δέντρα να έχουν γίνει ένα με τα κτίσματα.  

  

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε αεροπορικώς για την πρωτεύουσα Πνομ Πενχ. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 

μας, αλλά για όποιους θέλουν υπάρχει ακόμη μία έκπληξη: μια βαρκάδα στα νερά του ποταμού Νικ Λοένγκ, απ’ 

όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 

 

15η HMEPA: ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ  

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 την γειτονική Ταϋλάνδη. Ελεύθερος χρόνος για τα 

τελευταία ψώνια και το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο, για την πτήση επιστροφής στην Ελλάδα, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 

 

16η HMEPA: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

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



 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

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. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

                 Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   05/07, 23/07, 25/08, 27/09, 20/10, 17/11 

2.199 € 
2.359 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  11/08 
Απευθείας πτήση με  QR από Θεσσαλονίκη χωρίς πέρασμα από Αθήνα. 

2.099 € 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 740 € 

Βίζες που πληρώνονται τοπικά: 90 $  

(Βιετνάμ: 25 $, Καμπότζη: 30 $, Λάος: 35$) 

Τίποτα άλλο δεν πληρώνετε τοπικά!!! 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις 

από Λάρνακα.   

* 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. 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Στο Βιετνάμ ξενοδοχεία 5* και στην Καμπότζη 

ξενοδοχεία 4* sup.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία και 

όχι σε τοπικά εστιατόρια, εκτός του γεύματος εν πλω 

στο Χαλόνγκ Μπέι. Στην Ντόχα, λόγω αργοπορημένης 

άφιξης, δεν προσφέρεται δείπνο/πρωινό καθώς 

προσφέρεται ξενοδοχείο για την διάρκεια της αναμονή 

σας .  

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Ημερήσια εκδρομή στο Ταμ Κοκ (από το Ανόι). 

 Εκδρομή στο Μι Το και το 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 μαγικά πολιτιστικά στολίδια και 

οι πανέμορφες παραλίες του Βιετνάμ. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός (ανάλογα την αναχώρηση μπορεί να σας περιμένει στην Ασία). 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 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: 900 €. 

 Βίζες και φόροι αεροδρομίων που πληρώνονται τοπικά (περίπου 55 $) και δεν περιλαμβάνονται στους 

φόρους που πληρώνονται στην Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΟΙ ΒΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΚΙΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει. 

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

της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου 

σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.λπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να μας γνωρίσετε 

και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. 

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

προκαταβολής.  
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

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

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 

με το Versus Travel. 



 
 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος 

του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας 

στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων 

Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς 

εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 

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

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

εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά 

και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1000 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας 

που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 

συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το τμήμα πωλήσεων, 

είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που 

θα επισκεφτείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, για να 

πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   
 



οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για εμάς ο 

ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

 Άτοκες δόσεις  

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

με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 

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

περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την επιστημονική 

κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας 

σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα 

την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του Versus Travel 

με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως 

προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι 

έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  



Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η πρώτη 

ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες γίνονται 

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

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

πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και 

καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του 

Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές 

τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές 

συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και κουβεντούλα με θέα 

την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η 

είσοδος είναι δωρεάν. 

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

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

σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 

του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη 

μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι 

στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν 

τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 

ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε 

απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι 

σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 

πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας Versus. 

Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air 

France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  



Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του 

ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 
 

 

 


