
 

 

 

      Αναχωρήσεις : 08.07, 22.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10 , 11.11, 25.11        14 Ημέρες                   

                             Με Ημιδιατροφή  

Η μαγική Βιρμανία του Versus!                                                        
Ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό σε μία Χώρα - Αποκάλυψη 

 

Με τον περίφημο Χρυσό Βράχο (Golden Rock) 

Δυνατότητα 5ήμερης προ-επέκτασης στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΡΑΧΝΕΣ 

Σε ένα μοναδικό γεωγραφικό ανάγλυφο στα νοτιανατολικά της Ασίας, η Βιρμανία, εξωτική και απόμακρη, 

προσελκύει ταξιδιώτες από κάθε άκρη του πλανήτη, που θέλουν να βιώσουν αυθεντικές στιγμές της ασιατικής 

κουλτούρας. Αμόλυντη από τον μαζικό τουρισμό και τις επιρροές του δυτικού κόσμου, η Βιρμανία είναι ένας 

προορισμός που θα σας συναρπάσει με την τεράστια βουδιστική παρακαταθήκη, τα μοναδικά τοπία που συνθέτει η 

παρθένα τροπική φύση, την αμεσότητα των ευγενικών και πάντοτε χαμογελαστών ανθρώπων, τις χρυσοποίκιλτες 

παγόδες, τις χιλιάδες στούπες και τα τεράστια αγάλματα του Βούδα.  

Πλωτά χωριά και κήποι, απέραντοι ορυζώνες και πυκνά δάση, με τις γαλήνιες μορφές των βουδιστών μοναχών να 

εμφανίζονται όπου και αν βρεθείτε, δημιουργούν εικόνες που θα σας μείνουν αξέχαστες.  

Θα γνωρίσετε μία χώρα που κινείται ακόμα με άμαξες που τις σέρνουν βόδια και φυλές ανθρώπων που ελάχιστα 

άλλαξαν τον τρόπο ζωής τους εδώ και αιώνες.   

 

 

 

 

    Ένα ειδικό πρόγραμμα που το Versus έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, με ψαγμένες 
επισκέψεις, ορθολογική κατανομή διανυκτερεύσεων (χωρίς περικοπές), 3 Διανυκτερεύσεις στον 

σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ασίας, την Μπαγκάν, για να επισκεφθούμε, επιπλέον, 
ξεχασμένα χωριά και αγορές, να κάνουμε βαρκάδες και να δούμε την αυθεντική ζωή,                                 

3 διανυκτερεύσεις στην εξώκοσμη λίμνη Ίνλε για να επισκεφθούμε χωριά της φυλής Πα O, 
εξαιρετικά ξενοδοχεία, 4 εσωτερικές πτήσεις…                                                                                                

Όλα αυτά με σκοπό να απολαύσουμε τη χώρα ακόμα περισσότερο 

Διαβάστε το και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

4 Εσωτερικές πτήσεις  



ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    

ΟΟιι  κκααιιννοοττοομμίίεεςς  εεννόόςς  ααππόό  τταα  ππιιοο  εεππιιττυυχχηημμέένναα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττοουυ  VVeerrssuuss  

ΝΝέέεεςς  εεππιισσκκέέψψεειιςς  --  εεκκδδρροομμέέςς  πποουυ  κκάάννοουυνν  ααυυττόό  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμοοννααδδιικκόό!!    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιήγηση σε χωριουδάκια και σε 

τοπικές αγορές γύρω από το 

Μπανγκάν, όπως το χωριουδάκι 

Minnanthu και η αγορά Nyaung Oo, 

βγαλμένα από το παρελθόν, εκεί 

όπου ντόπιοι ζουν, πουλούν και 

αγοράζουν φρούτα και λαχανικά σε 

μια ατμόσφαιρα όλο ζωντάνια! 

Χωριουδάκι Minnanthu 

Η βασική μετακίνηση είναι με βοϊδάμαξες 

Χωριουδάκι Minnanthu 

Καπνίζοντας το παραδοσιακό 

τσιγάρο της Βιρμανίας, το cheerot, 

όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι  

Επίσκεψη στον Golden Rock  

(Χρυσό Βράχο) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωριουδάκι Minnanthu 

Εντυπωσιακό το μακιγιάζ 

στα μικρά παιδιά  

Παραδοσιακή αγορά Nyaung Oo. Μια πανδαισία χρωμάτων 

Εκτενής ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο του 

Μπαγκάν 

Κρουαζιέρα με τη δύση 

του ήλιου στο Μπαγκάν 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσττοο  ΜΜααννττααλλέέιι  μμεε  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  ττηηςς  κκααθθηημμεερριιννήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς  νναα  ξξεεττυυλλίίγγοοννττααιι  μμππρροοσσττάά  μμααςς      

 

Διαδρομή με το διάσημο τραίνο στην Πγιν Οο Λγουίν, όπου περνά πάνω από την Viaduct 

Gokhteik, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα σε στύλους της εποχής της 

Εξονυχιστική επίσκεψη της Λίμνης Ίνλε και 

του εντυπωσιακού Indein και επίσκεψη σε 

χωριό με τις φυλές Pa Ο 

Δείπνο καλωσορίσματος στο Karaweik 

Royal Barge Restaurant, 

παρακολουθώντας φολκλορική 

παράσταση 



   

   

   

   

   

   

   

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   
 
Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της Ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς στην Ελληνική γλώσσα για 

τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων-οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας 

ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία  

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρηση

ς 

Ώρα Άφιξης 

ΤΖ 701 12/08 ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 11:30 03:55 

ΤR 2822 13/08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΓΙΑΝΚΟΝ 07:25 09:05  

  TR 2823 25/08 ΓΙΑΝΚΟΝ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 09:45 14:20 

TZ 702 26/08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:45 08:45 

Και επίσης: Νέες επισκέψεις - εκδρομές που κάνουν αυτό το πρόγραμμα μοναδικό 

  44  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππττήήσσεειιςς  ((ΓΓιιααννγγκκόόνν--ΜΜππααγγκκάάνν,,  ΜΜππααγγκκάάνν--ΜΜααννττααλλέέιι,,  ΜΜααννττααλλέέιι--ΧΧέέχχοο,,  ΧΧέέχχοο--ΓΓιιααννγγκκόόνν))  γγιιαα  νναα  

ααπποοφφύύγγοουυμμεε  ττεερράάσσττιιεεςς  οοδδιικκέέςς  δδιιααδδρροομμέέςς  κκααιι  νναα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττηη  χχώώρραα  

 3 διανυκτερεύσεις στο Μπαγκάν, που βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους της Ασίας. Δεν περικόπτουμε τις διανυκτερεύσεις εκεί για να 

μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις που περιλαμβάνουμε όπως περιήγηση σε 

χωριουδάκια και σε τοπικές αγορές γύρω από το Μπανγκάν, όπως το χωριουδάκι 

Minnanthu και η αγορά Nyaung Oo, βγαλμένα από το παρελθόν, εκεί όπου ντόπιοι ζουν, 

πουλούν και αγοράζουν φρούτα και λαχανικά σε μια ατμόσφαιρα όλο ζωντάνια! 

Επίσης πραγματοποιούμε κρουαζιέρα με τη δύση του ήλιου στο Μπαγκάν, εκτενής 

ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, επίσκεψη στην παραδοσιακή αγορά Nyaung Oo, 

που είναι μια πανδαισία χρωμάτων. 

 Διαδρομή με το διάσημο τραίνο στην Πγιν Οο Λγουίν, όπου περνά πάνω από την 

Viaduct Gokhteik, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα σε στύλους της εποχής της. 

 Δείπνο καλωσορίσματος στο Karaweik Royal Barge Restaurant, παρακολουθώντας 

φολκλορική παράσταση. 

 Εξονυχιστική επίσκεψη της Λίμνης Ίνλε και του εντυπωσιακού Indein και επίσκεψη 

σε χωριό με τις φυλές Pa Ο. Για να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε όλα αυτά αφιερώνουμε 

εδώ 3 διανυκτερεύσεις. 

 Ξενοδοχεία πολυτελείας 4* sup, 5* και όχι χαμηλότερης κατηγορίας. 

 Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει Ημιδιατροφή και όλα τα γεύματα είναι μέσα στα ξενοδοχεία 

εκτός από ένα εντυπωσιακό δείπνο έκπληξη στο Μπαγκάν και το δείπνο καλωσορίσματος στην 

Γιαγκόν.    

 Επίσκεψη στον Χρυσό Βράχο (Golden Rock). 

 Εμπειρότατος αρχηγός με εξειδίκευση στην περιοχή. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.  

    

  

ΤΤοο  σσηημμααννττιικκόόττεερροο,,  οοιι  ααννααχχωωρρήήσσεειιςς  ττοουυ  VVeerrssuuss  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι!!  



 

 

 

ΆΆννοοιιξξαανν  γγιιαα  εεμμάάςς  ττηηνν  ππααγγόόδδαα  --  ΑΑννάάγγλλυυφφαα  ΤΤεερραακκόότταα  
 

Στη μέση της Βιρμανικής ενδοχώρας βρίσκεται το Μπανγκάν, 

το μεγαλύτερο ίσως υπαίθριο μουσείο του πλανήτη, με 3.000 

ναούς,  μνημεία, αμέτρητα αγάλματα του Βούδα και 

μοναστήρια όπου συμπυκνώνεται σοφία, γνώση και 

φιλοσοφία αιώνων. Πρόκειται για ένα τοπίο απίστευτο - από 

πλευράς μεγέθους, σύλληψης και μεγαλείου, όπου το 

αποτύπωμα του ένδοξου χθες είναι ακόμα νωπό.  

Στη Βιρμανία, σε ένα από τα πολλά γκρουπ, ταξιδιωτών μας, 

άνοιξαν για εμάς την παγόδα με τα ανάγλυφα από τερακότα 

- ένα σπουδαίο κατασκεύασμα με περισσότερα από 400 

ανάγλυφα και εσώγλυφα πήλινα αγάλματα. Την παγόδα 

αυτή, για να μην καταστραφεί, την έχουν κλειστή. Άνοιξε όμως 

αποκλειστικά για γκρουπ του Versus και τα έκθαμβα μάτια των 

ταξιδιωτών μας αντίκρυσαν το μεγαλείο …. 
 
 

ΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣ  
 

Με έκταση 158 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βάθος μικρότερο από 3 μέτρα, η λίμνη Ίνλε στο κεντρικό 

Μιανμάρ είναι γεμάτη από υδρόβιους υάκινθους, που καθορίζουν την ζωή των Ίντάα ("Γιοι της Λίμνης").  

Οι οικισμοί τους έχουν χτιστεί πάνω σε λωρίδες "γης" που σχηματίζονται από τη ροή του ποταμού Νάου 

Τσόνγκ και τις ρίζες, τα φύλλα και τους μίσχους των υάκινθων. Αυτή η πρόσμειξη λάσπης και υδρόβιων 

φυτών χρειάζεται περίπου 50 χρόνια για να δώσει ένα στρώμα πάχους ενός μέτρου. Το φαινόμενο αυτό το 

εκμεταλλεύεται το επίσημο κράτος και πουλάει μια λωρίδα 2 x 100 μέτρων αντί 100 περίπου δολαρίων.  

Οι Ίντάα, όμως, αντί να αγοράζουν από το κράτος, δημιουργούν μόνοι τους πλωτά χωράφια, 

αντιγράφοντας την ίδια τη φυσική διαδικασία. Χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για βάση, τα οποία δένουν και 

στερεώνουν στο βάθος της λίμνης με καλάμια μπαμπού, παραγεμισμένα με λάσπη.  

Εντυπωσιακές είναι επίσης και οι ψαρόβαρκες των Ιντάα, που μεταφέρουν την καλαμένια κωνική παγίδα 

ψαρέματος, δικής τους επινόησης. 

"Η ζωή μας είναι η λίμνη" λένε χαρακτηριστικά οι Ίντάα. Η λίμνη, όμως, αυτή ίσως επιφέρει και το θάνατο του 

πολιτισμού τους, αφού, σύμφωνα με τους ειδικούς, οδηγείται σε φυσική αποξήρανση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Το Versus Travel βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση του διαφορετικού και του 

"παραπάνω". Αναζητούμε άγνωστες πτυχές της κάθε χώρας, του κάθε τόπου. Έτσι, ύστερα 

από δεκάδες αποστολές ταξιδιωτών μας στη Βιρμανία και μετά από μεγάλη επιτόπια 

έρευνα, ανακαλύψαμε κρυφές ομορφιές της μαγικής αυτής χώρας και διαμορφώσαμε ένα 

ιδιαίτερο και μοναδικό πρόγραμμα, που εκτός από τα περίφημα βουδιστικά της μνημεία, 

περιλαμβάνει επισκέψεις σε χωριά, γνωριμία με φυλές, κρουαζιέρες, αγορές και διαδρομές 

με περίφημα τοπικά τραίνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε επαφή με τον ντόπιο 

πληθυσμό και ανακαλύπτουμε κρυφές ομορφιές, που γοητεύουν τον επισκέπτη. Το ταξίδι 

αυτό μας προσφέρει εικόνες αμόλυντες από τον τουρισμό, που πραγματικά θα μας 

ξαφνιάσουν. Έτσι όπως ήταν η Ασία χρόνια πριν!!! Στην αναζήτηση του πρωτόγονου που 

χάνεται παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα - αποκάλυψη, όπως είναι και η ίδια η χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επισκεφθείτε το Μπαγκάν και απολαύστε ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα στο 

υποβλητικό της τοπίο  

 Περιηγηθείτε σε χωριουδάκια βγαλμένα από το παρελθόν και σε τοπικές, όλο 

ζωντάνια, αγορές  

 Εκδράμετε στο ηφαίστειο Πόπα, "το σπίτι των Πνευμάτων", "τον Όλυμπο της 

Βιρμανίας" 

 Εξερευνήστε το Μανταλέι - το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της χώρας - και 

την ευρύτερη περιοχή του 

 Πλεύστε στον υδάτινο δρόμο του Ιραουάντι παρακολουθώντας σκηνές της 

καθημερινής ζωής των ντόπιων  

 Κάντε μία αξέχαστη βόλτα με το διάσημο τραίνο της Πγιν Οο Λγουίν  

 Περιηγηθείτε στις μοναδικές σπηλιές της Πιντάγια με τα 8094 αγαλματίδια του 

Βούδα 

 Δείτε τους πλωτούς κήπους και τα χτισμένα σε πασσάλους χωριά της λίμνης Ίνλε 

 Ανακαλύψτε τον κρυμμένο από πυκνή βλάστηση λαβύρινθο με αμέτρητες στούπες 

στην περιοχή του Ιντέιν 

 Ανεβείτε στο παραδοσιακό τραινάκι που κάνει τον γύρο της Γιανγκόν  

 Δειπνήστε στο Karaweik Royal Barge Restaurant παρακολουθώντας μια φολκλορική 

παράσταση 

 



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  

Η Βιρμανία (Μιανμάρ) είναι μία χώρα μοναδική, μια αποκάλυψη στα μάτια του ταξιδιώτη, ένας 

από τους πιο μυστηριώδεις και ανεξερεύνητους προορισμούς στον κόσμο, με πολιτιστική 

κληρονομιά χιλιάδων χρόνων. Αμόλυντη από τον μαζικό τουρισμό κρύβει αναρίθμητους 

θησαυρούς που γέννησαν η φύση και ο άνθρωπος. 

Μαζί λοιπόν θα την εξερευνήσουμε, ξεκινώντας από την Γιαγκόν με την παγόδα Σβενταγκόν, 

ιερό σύμβολο του Βιρμανικού Βουδισμού, αλλά και τους αναρίθμητους άλλους βουδιστικούς 

θησαυρούς. Συνεχίζουμε για την "πόλη με τις 3.000 παγόδες", τη Μπαγκάν, τον "Όλυμπο της 

Βιρμανίας", το Όρος Πόπα, και το κέντρο του Βιρμανικού πολιτισμού, το Μανταλέι. Από εκεί 

θα επισκεφθούμε την αρχαία πρωτεύουσα της χώρας, την Αμαραπούρα, θα πλεύσουμε τον 

ποταμό Ιραουάντι μέχρι το Μινγκούν και θα "ανακαλύψουμε" την χαμένη μέσα στη βλάστηση 

πόλη Πγιν Οο Λγουίν. Τέλος, θα δούμε χιλιάδες αγαλματίδια του Βούδα στις σπηλιές της 

Πιντάγια και τους ιδιαίτερους κωπηλάτες της πανέμορφης λίμνης Ίνλε, ενώ με την επιστροφή 

μας στην Γιαγκόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και τον περίφημο Χρυσό Βράχο.   

 

 

 

 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 

μεγαλύτερη πόλη της Βιρμανίας, την 

Γιανγκόν ή Ρανγκούν, όπως ήταν η 

παλαιότερη ονομασία της. Η Γιανγκόν ήταν 

πρωτεύουσα της χώρας μέχρι τις 

6/11/2005. Σημερινή πρωτεύουσα είναι η 

Νέι Πι Ντο (Naypyidaw), μια νέα πόλη που 

η κατασκευή της ξεκίνησε το 2002. Το 

όνομα της νέας αυτής πόλης 

ανακοινώθηκε στις 27/03/2006 και σημαίνει 

"βασιλική πόλη του ήλιου". 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΝΓΚΟΝ   

(ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΦΟΛΚΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 

ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΓΙΑΝΓΚΟΝ) 

Η βρετανική αποικιοκρατία έχει αφήσει τα σημάδια της στην αρχιτεκτονική μιας περιοχής της πόλης, την 

οποία θα επισκεφθούμε με την άφιξή μας σήμερα στην Γιανγκόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για 

πρωινό. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη από την οκταγωνική παγόδα Sule, που 

βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της Γιανγκόν. Σύμφωνα με τον μύθο, κτίστηκε πριν από περίπου 2.500 

χρόνια, στα χρόνια του Βούδα. Αποτελεί σήμερα σημείο-ορόσημο στη ζωή των κατοίκων από πολιτική, 

γεωγραφική και ιδεολογική άποψη. Η παγόδα Chaukhtatgyi, που θα επισκεφθούμε στη συνέχεια, είναι 

διάσημη για το τεράστιο, μήκους 65 m, κεκλιμένο άγαλμα του Βούδα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην 

αγορά Scott για να βρεθούμε ανάμεσα σε μία τεράστια ποικιλία αναμνηστικών από τη Βιρμανία - 

κοσμήματα, υφάσματα και πολύτιμους λίθους. Η περιήγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψή μας στην 

παγόδα Shwedagon, ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου. Εδώ είναι η πνευματική καρδιά της 

πόλης. Προσκυνητές ταξιδεύουν βδομάδες ολόκληρες για να φθάσουν στον πιο ιερό Ναό. Η εικόνα της 

χρυσής παγόδας με τις εκατοντάδες στούπες τριγύρω, το βράδυ είναι φαντασμαγορική. Δείπνο στο 

Karaweik Royal Barge Restaurant παρακολουθώντας μια φολκλορική παράσταση. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΜΠΑΓΚΑΝ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για το Μπαγκάν, που 

βρίσκεται στην δυτική όχθη του 

ποταμού Ιραουάντι, γνωστή ως "η 

πόλη με τις 4.000 παγόδες". Ό,τι 

είναι το Άνγκορ Βατ για την 

Καμπότζη, είναι το Μπαγκάν για την 

Μιανμάρ. Μέσα σ' ένα πραγματικά 

υποβλητικό τοπίο, παγόδες, 

μοναστήρια, ναοί, οβελίσκοι και 

άλλα επιβλητικά κτίσματα της 

αρχαίας πολιτείας, κάθε μεγέθους 

και εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, 

υψώνουν τις αιχμές τους στον 

ουρανό και αφηγούνται στον 

έκπληκτο επισκέπτη το ιστορικο-

θρησκευτικό παρελθόν της χώρας, 

συνιστώντας ένα απέραντο 

υπαίθριο μουσείο. Η πόλη υπήρξε για 230 χρόνια η πρωτεύουσα του πρώτου βασιλείου της Βιρμανίας και ο 

αρχαιολογικός της χώρος αποτελεί τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη 

διάρκεια της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε τις μνημειώδεις παγόδες Ananda, Dhammayangyi, 

Thabbinyu, Gawdawpalin, Bu Phaya, Manuha και Shwezigon. Θα απολαύσουμε το θαυμάσιο 

ηλιοβασίλεμα και θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 

 



4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ (ΑΓΟΡΑ NYAUNG, ΧΩΡΙΟ MINNANTHU, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ)  

Η πολύχρωμη αγορά του Nyaung Oo θα είναι ο πρώτος σταθμός της σημερινής μας ημέρας. Ντόπιοι 

πουλούν και αγοράζουν φρούτα και λαχανικά, όσπρια και ψάρια, σε μία ατμόσφαιρα όλο ζωντάνια. Στα 

μαγαζιά με τα είδη χειροτεχνίας που φτιάχνουν οι κάτοικοι της περιοχής, θα γνωρίσουμε τη λαϊκή βιρμανική 

τέχνη. Θα επισκεφθούμε τους ναούς Shwegugyi, Gubyaukgyi και Htilominlo, θα περιηγηθούμε στον οικισμό 

Minnanthu και θα απολαύσουμε τη δύση του ηλίου κάνοντας κρουαζιέρα στα νερά του ποταμού Ιραουάντι. 

Αφού δειπνήσουμε σε τοπικό εστιατόριο, θα επιστέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΠΑ - ΜΠΑΓΚΑΝ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή 

προς το όρος Πόπα, ένα ηφαίστειο γνωστό και σαν "το 

σπίτι των Πνευμάτων", θαυμάζοντας τη ζωή της 

αγροτικής περιοχής και τους ντόπιους να παράγουν 

παραδοσιακά γλυκά. Το Πόπα θεωρείται ο τόπος 

κατοικίας των σημαντικότερων πνευμάτων της 

Βιρμανίας (Nats) γι΄ αυτό και το αποκαλούν "Όλυμπο 

της Βιρμανίας". Αφού επισκεφθούμε κάποια μικρά ιερά, 

μοναστήρια και παγόδες της περιοχής, θα επιστρέψουμε 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΓΚΑΝ - ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΠΓΙΝ ΟΟ ΛΓΟΥΙΝ     

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μανταλέι, το 

σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο της χώρας και τελευταία 

βασιλική πρωτεύουσα της Βιρμανίας πριν από την 

κατάληψή της από τους Βρετανούς το 1885. Η διαμονή 

μας εδώ θα μας φέρει κοντά σε θαυμαστά έργα της 

ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Φθάνοντας, θα 

αναχωρήσουμε οδικώς για το Πγιν Οο Λγουίν, την 

"πόλη των λουλουδιών"  και πρώην αποικιακό σταθμό, 

που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.040 m. Η τεράστια ποικιλία 

χλωρίδας πραγματικά θα μας καταπλήξει: πεύκα, 

ευκάλυπτοι, καφεόδεντρα, λαχανικά, φράουλες. Θα 

επισκεφθούμε την τοπική αγορά, θα κάνουμε πικ νικ στο 

Εθνικό Πάρκο Kandawgyi (πρώην βοτανικός κήπος) και 

θα μπούμε στα σπήλαια Peikchinmyaing βάθους 600 

m. Ο καταρράκτης που χύνει τα νερά του στην είσοδο 

της λίμνης είναι για τους ντόπιους τόπος δροσιάς και 

ανάπαυλας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΓΙΝ ΟΟ ΛΓΟΥΙΝ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ 

ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ VIADUCT GOKHTEIK - ΜΑΝΤΑΛΕΪ  

Η διαδρομή με το διάσημο τραίνο της Πγιν Οο Λγουίν 

δεν μπορεί να λείψει από το ταξίδι μας στην Βιρμανία. 

Σήμερα το πρωί λοιπόν θα μεταβούμε στον 

σιδηροδρομικό σταθμό για να κάνουμε μία αξέχαστη 

βόλτα, διασχίζοντας την Viaduct Gokhteik, την 

ψηλότερη γέφυρα της χώρας και μεγαλύτερη 

σιδηροδρομική γέφυρα σε στύλους της εποχή της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Μανταλέι. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  



8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΑΜΑΡΑΠΟΥΡΑ - ΜΙΝΓΚΟΥΝ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΜΑΝΤΑΛΕΪ    

Σήμερα θα επισκεφθούμε την αρχαία πρωτεύουσα 

της Μιανμάρ, την Αμαραπούρα, όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να δούμε στιγμιότυπα από την 

καθημερινή ζωή των 1.000 μοναχών που ζουν στο 

μοναστήρι Μαχαγκανταγιόν, καθώς και ένα 

εργοστάσιο ύφανσης μεταξιού. Νοτιοδυτικά του 

Μανταλέι βρίσκεται η παγόδα Μαχαμούνι, ένας από 

τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος των 

βουδιστών. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, το 

τεράστιο άγαλμα του Βούδα στο εσωτερικό του 

ναού, είναι ένα από τα πέντε που χυτεύτηκαν κατά τη 

διάρκεια της ζωής του. Το απόγευμα θα πλεύσουμε 

με βάρκα για μία ώρα στον υδάτινο δρόμο του 

Ιραουάντι για να φθάσουμε στο Μινγκούν. Σκηνές της καθημερινής ζωής των ντόπιων θα εκτυλίσσονται 

μπροστά μας καθ’ όλη τη διαδρομή, δίνοντάς μας μαθήματα απλότητας και ομορφιάς. Εδώ θα δούμε την 

ύψους 50 m μισοτελειωμένη στούπα και την μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου. Πολύ κοντά βρίσκεται η 

μοναδικής αρχιτεκτονικής παγόδα Myatheindan. Η επίσκεψή μας στους θησαυρούς της βουδιστικής 

κληρονομιάς συνεχίζεται με την παγόδα Kuthodaw, όπου θα δούμε το μεγαλύτερο βιβλίο του κόσμου, καθώς 

και το μοναστήρι Shwenandaw, όπου θα θαυμάσουμε το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής του ξύλου τικ και της 

ξυλογλυπτικής του 19ου αιώνα. Στην κορυφή του λόφου του Μανταλέι θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας, 

βλέποντας το ηλιοβασίλεμα να δίνει μία ακόμη πιο μυστηριακή ατμόσφαιρα στην πόλη και στο οροπέδιο Shan, 

τους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΑΛΕΪ - ΧΕΧΟ - ΠΙΝΤΑΓΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χέχο. Άφιξη και οδική αναχώρηση για Πιντάγια, όπου θα 

περιηγηθούμε στις μοναδικές σπηλιές της με τα εννέα χιλιάδες αγαλματίδια του Βούδα. Τα αγαλματίδια αυτά 

είναι ένα δείγμα της βαθιάς πίστης των Βιρμανών, οι οποίοι τα έχουν τοποθετήσει εκεί στο πέρασμα των 

αιώνων. Θα συνεχίσουμε για τη λίμνη Ίνλε, που πλαισιώνεται από ψηλούς λόφους και από χωριά χτισμένα 

πάνω σε πασσάλους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μία "κρουαζιέρα" στην λίμνη Ίνλε, που είναι γνωστή για τους 

υδρόβιους υακίνθους, οι οποίοι βοηθούσαν τις φυλές που ζουν εκεί να δημιουργήσουν τους πλωτούς τους 

κήπους. Οι άνθρωποι εδώ έχουν αναπτύξει τον δικό τους μοναδικό τρόπο κωπηλασίας. Βρισκόμαστε σε 

έναν αλλόκοτο κόσμο από τον οποίο δύσκολα θέλουμε να "ξεκολλήσουμε" και να επιστρέψουμε στην 

καθημερινότητα. Στον μυστηριακό υδάτινο κόσμο της λίμνης Ίνλε, όπου θα περιηγηθούμε με βάρκες, όλα 

μοιάζουν να επιπλέουν και να κινούνται. Τα σπίτια πάνω στους πασσάλους, οι πλωτοί κήποι που 

κατασκεύασαν οι ντόπιοι μιμούμενοι τη φύση, οι υάκινθοι, οι βάρκες. Οι "κωπηλάτες του ποδιού" αλιεύουν 

δίπλα μας τα αναρίθμητα είδη ψαριών του ποταμού με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Στο χωριό Inn Paw 

Khone θα δούμε τους ντόπιους να υφαίνουν μετάξι σε αργαλειούς. Θα επισκεφθούμε επίσης την πιο 

σεβάσμια παγόδα της λίμνης Phaungdaw Oo και το μοναστήρι-μουσείο Nga Phe Kyaung με την 

αριστοτεχνικά σμιλευμένη ξυλόγλυπτη είσοδο, ενώ θα απολαύσουμε ένα ακόμη υπέροχο ηλιοβασίλεμα από 

το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

11η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ - ΙΝΤΕΪΝ (Εύκολο περπάτημα σε ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ Pa O) - ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Ιντέιν. Κρυμμένο από την πυκνή βλάστηση δέντρων και 

θάμνων, το συγκρότημα από παγόδες θα μας αποκαλύψει ένα ακόμα κεφάλαιο της βουδιστικής ιστορίας 

της Βιρμανίας. Ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του με διάφορους τρόπους στον λαβύρινθο από τις 

αμέτρητες στούπες που θα συναντήσουμε εδώ. Το απόγευμα θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας σε χωριά 

της περιοχής για να δούμε τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων τους, των 

σκληροπυρηνικών Pa O (Πa O), τους οποίους θα "ανακαλύψουμε" μετά από έναν εύκολο εικοσάλεπτο 

περίπατο σε μια καταπράσινη περιοχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ - GOLDEN ROCK (ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ) 

Θα αφήσουμε πλέον σήμερα την λίμνη Ίνλε και θα 

μεταβούμε στο Χέχο, απ΄ όπου θα πετάξουμε για την 

Γιανγκόν. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για τον 

περίφημο Χρυσό Βράχο (Golden Rock), όπου μας 

περιμένει ένα μοναδικό θέαμα την καλύτερη ώρα της 

ημέρας, την ώρα που δύει ο ήλιος: η διάσημη μικρή 

παγόδα που είναι χτισμένη στην κορυφή ενός γρανιτένιου 

στρογγυλού βράχου καλυμμένου με φύλα χρυσού που 

τοποθετούν οι πιστοί και που ισορροπεί σχεδόν στον 

αέρα! Απολαύστε ένα μοναδικό ασιατικό ηλιοβασίλεμα και 

μαγευτείτε από τα χρώματα του ορίζοντα που 

αντικατοπτρίζονται στο χρυσό βράχο και δημιουργούν 

ένα πραγματικό υπερθέαμα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 
 

Σημείωση: Η επίσκεψη αυτή είναι δύσκολη για τον μέσο ταξιδιώτη 

λόγω των οχημάτων ανάβασης στην περιοχή του Βράχου. 

 Υπάρχει δυνατότητα να παραληφθεί η επίσκεψη στον Χρυσό 

Βράχο και αντικατασταθεί η εκεί διανυκτέρευση, με διαμονή στην Γιανγκόν. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: GOLDEN ROCK (ΧΡΥΣΟΣ ΒΡΑΧΟΣ) - ΓΙΑΝΓΚΟΝ  

Θα αποχαιρετήσουμε σήμερα το πρωί την παγόδα και θα αναχωρήσουμε για την Γιανγκόν. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 

14η HMEPA: ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Πτήση για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη. Χρόνος ελεύθερος και βραδινή πτήση για την 

Αθήνα. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΡΑΧΝΕΣ 
(5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για τη μεγαλύτερη πόλη της Βιρμανίας, την Γιανγκόν 

ή Ρανγκούν, όπως ήταν η παλαιότερη ονομασία της.  
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΑΝΓΚΟΝ - ΜΡΑΟΥΚ ΟΥ 

Μια μοναδική εμπειρία θα έχουμε τις ημέρες αυτές στα 

απάτητα σημεία της εξωτικής Βιρμανίας. Η πρωινή μας πτήση 

θα μας φέρει στο Σίτβε της δυτικής Βιρμανίας, απ΄ όπου με 

πλοιάριο θα οδηγηθούμε στο Βασίλειο του Αρακάν και την 

αρχαία πρωτεύουσά του, το Μράουκ Ου. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΡΑΟΥΚ ΟΥ (ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΕΜΡΟ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΡΑΧΝΕΣ) 

Στο επίκεντρό μας σήμερα είναι τα χωριά των Τσιν και οι 

γυναίκες-αράχνες. Οι Τσιν είναι μια μεγάλη εθνική ομάδα που 

στην πλειονότητά της κατοικεί στην Ινδία και στο 

Μπανγκλαντές, ενώ μόλις το ένα τρίτο της στη Βιρμανία. Στα 

υψίπεδα ασχολούνται με τις καλλιέργειες δημητριακών και 

καλαμποκιού και στα χαμηλά κυρίως με την καλλιέργεια 

ρυζιού. Είναι ανιμιστές και πιστεύουν στην ψυχή εμψύχων και 

αψύχων, καθώς και στις δυνάμεις των πνευμάτων και των 

προγόνων. Καθώς θα διαπλέουμε τον ποταμό Λέμρο θα μας 

συνοδεύουν τοπία μαγευτικά. Στις όχθες του ποταμού ζει η 

φυλή Λαϊτού. Εκεί η οικονομία των κατοίκων βασίζεται στην 

αλιεία και στην υφαντική δραστηριότητα των γυναικών, ενώ 

τα σπίτια τους είναι από καλάμια που στηρίζονται πάνω σε ψηλούς πασσάλους. Οι 

Λαϊτού διακρίνονται για τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα και ένα από αυτά είναι τα τατουάζ 

που κάνουν οι γυναίκες σε ολόκληρο το πρόσωπό τους, που θυμίζουν ιστό αράχνης. 

Συνεχίζοντας την πλοήγηση στο ποτάμι, θα δούμε τις γυναίκες της φυλής Σακάμα. Οι 

Σακάμα συνηθίζουν να κάνουν μια μεγάλη τρύπα στα αφτιά τους και να περνούν 

εσωτερικά έναν μεταλλικό κρίκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΡΑΟΥΚ ΟΥ (Χωριό Βεσάλι) 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Βεσάλι, την αρχαία πρωτεύουσα που 

ιδρύθηκε το 372 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα βλέπουμε τους 

απέραντους ορυζώνες, χάρη στους οποίους η περιοχή αυτή ονομάζεται "η γη του 

άφθονου ρυζιού". Θα επισκεφθούμε την παγόδα Σουτάουνγκ (Sutaung), που είναι 

γνωστή με το όνομα "Παγόδα με τους 80.000 Βούδες". Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτός 

ήταν ο αριθμός των αγαλμάτων του Βούδα που υπήρχαν στην παγόδα, ενώ άλλοι αναφέρονται στον 

αριθμό των δηλώσεων που έκανε ο Βούδας στις ομιλίες του. Η παγόδα στολίζεται με τοιχογραφίες από τη 

βουδιστική και βραχμανική μυθολογία. Θα επισκεφθούμε επίσης τον ναό Mahamuni, στον οποίο βρισκόταν 

αρχικά το περίφημο τεράστιο μπρούτζινο άγαλμα του Βούδα Mahamuni, που τώρα βρίσκεται στο Μανταλέι. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΡΑΟΥΚ ΟΥ - ΣΙΤΒΕ 

Πρωινή ξενάγηση στους ναούς του Μράουκ Ου και στην τοπική αγορά. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με 

πλοιάριο στο Σίτβε. Η σύγχρονη Σίτβε ιδρύθηκε το 1826 από τον εγγλέζο στρατηγό Μόρισον, ο οποίος 

μετέφερε το στράτευμά του από το Μράουκ Ου στις εκβολές του ποταμού Κάλανταν προκειμένου να 

αποφύγει την υγρασία, κατά τον πρώτο Αγγλοβιρμανικό πόλεμο. Η πόλη απέκτησε κοσμοπολίτικο 

χαρακτήρα και οι γυναίκες υιοθέτησαν τα ζωηρά χρώματα στο ντύσιμό τους. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΤΒΕ - ΓΙΑΝΓΚΟΝ 

Κατά τη σημερινή μας περιήγηση στην Σίτβε θα επισκεφθούμε το μουσείο με τα διάφορα εκθέματα της 

περιοχής του Αρακάν ή Ρακίν, όπως είναι η σύγχρονη ονομασία της επαρχίας αυτής. Στη συνέχεια θα δούμε 

την τοπική αγορά με τα πολύχρωμα φρούτα, τα λαχανικά, τα εξωτικά λουλούδια και τα φρεσκότατα ψάρια, 

όπου διάφορες φυλές από τα γύρω χωριά με τις παραδοσιακές τους φορεσιές έρχονται για να ψωνίσουν. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Γιανγκόν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 



 

Από την 7η Ημέρα και μετά, ακολουθείται το 14ήμερο πρόγραμμά μας στην Βιρμανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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

αναχώρηση 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 12.08 

1750 € 
1900 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 680 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 08.07, 22.07, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 11.11, 25.11         

1870 € 
2020 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 680 € 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις  

από Λάρνακα.   

Σημαντική Παρατήρηση 
Η τιμή ισχύει για συμμετοχή 15 ατόμων 

Δεν ισχύει για την αναχώρηση 12/08 

Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής (ακόμα και 10 άτομα) το ταξίδι πραγματοποιείται κανονικά και δεν 

ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση +99 € κατ’ άτομο 

Έως 12 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. 

 



  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό  

 Εξαιρετικά ξενοδοχεία πολυτελείας 4*sup.,5* επιλεγμένα από το Versus, που σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν  

 Ημιδιατροφή καθημερινά. Συνολικά 12 γεύματα. Επίσης, καλύπτονται τα γεύματα στο αεροπλάνο. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός, Έλληνας αρχηγός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
  

  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 

επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από 

το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη και τους 

όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 890 €   

 Βίζα Βιρμανίας (το κόστος των 50$ καταβάλλεται στην Αθήνα, θα πρέπει όμως να μας στείλετε 2 

φωτογραφίες και φωτοτυπία του διαβατηρίου σας τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση της 

εκδρομής)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! 
 

Στη Βιρμανία θα πρέπει να έχετε μαζί σας Δολάρια Αμερικής, κοπής μετά το 2000 

(όχι σειρά CB) και σε πολύ καλή κατάσταση ή Ευρώ. 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

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

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

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

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

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

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

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

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

κατάθεση της προκαταβολής.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν 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, 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  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

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

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

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

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

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

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας 

που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

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

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

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

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

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

πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

άτοκων δόσεων.   

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

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

θα επισκεφθείτε. 

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

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας 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.   



 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!!! 

 
 

 

 


