
 

 

  

με δυνατότητα επέκτασης στη ΜΟΓΓΟΛΙΑ 

 Αναχωρήσεις 2021 : 24.04, 27.05 ,23.06, 01.08, 26.09    13, 21 ημέρες 

 

                                      

Βόρεια και Νότια Κορέα 

Μαντζουρία (Βορειοανατολική Κίνα) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι άρτια σχεδιασμένο για 

ενθουσιώδεις ταξιδιώτες, από ένα 

γραφείο που ξέρει πολύ καλά αυτή την 

περιοχή της Ασίας. 

 

Μπορεί οι χώρες που επισκεπτόμαστε 

να μην συγκαταλέγονται στους πιο 

«εμπορικούς» προορισμούς 

παγκοσμίως, αποτελούν, όμως, τους 

πιο δημοφιλείς για τους ταξιδιώτες που 

έχουν κορεστεί από τα συνηθισμένα και 

θέλουν να δουν έναν «άλλο κόσμο». 

Πρόκειται για κάποια από τα πιο 

ιδιόμορφα και ξεχωριστά σημεία στον 

πλανήτη. Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον 

οποίο έχει σχεδιαστεί από το Exploring 

the World το καθιστά το πιο πλήρες 

πρόγραμμα της αγοράς στις χώρες 

αυτές, με ορθολογική κατανομή των 

διανυκτερεύσεων, για να μην χάνουμε 

χρόνο σε άσχετες πόλεις. Σας το 

προτείνουμε ανεπιφύλακτα!  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

✓ Από τη Χερσόνησο της Κορέας στις 

βορειοανατολικές επαρχίες της Κίνας, ένα 

ταξίδι περιεκτικό, έξυπνα οργανωμένο, που 

χωρίς να σπαταλά χρόνο και να γίνεται 

ανιαρό δίνει την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να 

επισκεφθούν όλα τα σημαντικά αξιοθέατα 

της κάθε περιοχής.  

✓ Η επίσκεψη και η διαμονή στην Κιονγκτσού, 

την πρώτη και επί χίλια χρόνια πρωτεύουσα 

της Κορέας, δίνει στο ταξίδι επιπλέον αξία.  

✓ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημιδιατροφή σε 

Νότια Κορέα και Κίνα και πλήρη διατροφή στη 

Βόρεια Κορέα. 

✓ Παρακολούθηση γυμναστικών επιδείξεων 

(Mass Gymnastics) στην Πιονγιάνγκ (μόνο 

εφόσον πραγματοποιούνται τις 

συγκεκριμένες ημέρες του ταξιδιού μας, κάτι 

το οποίο τη στιγμή έκδοσης του παρόντος 

προγράμματος δεν είναι δυνατό να 

γνωρίζουμε). 

 

ΣΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ:  

✓ Ίππευση μογγολικών αλόγων στη στέπα. 

✓ Διαδρομή στην έρημο με καμήλες. 

✓ Επίσκεψη σε αυθεντική οικογένεια νομάδων, για 

να δούμε τις συνήθειές τους και να πιούμε γάλα 

φοράδας. 

✓ Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο Ουλάν Μπατόρ 

με μογγολικούς χορούς και σόου. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Το ταξίδι σε μία χώρα τόσο ιδιαίτερη όπως η Βόρεια Κορέα, είναι από μόνο του μία once in a 

lifetime εμπειρία.  

▪ Το πολεμικό πλοίο USS Pueblo, ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που 

κατασχέθηκε από τις αρχές της Βόρειας Κορέας το 1968, και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο 

Κορεατικού Πολέμου. 

▪ Η πόλη Σενιάνγκ, η θρυλική πρωτεύουσα των Μαντζουριανών αυτοκρατόρων. 

▪ Η μοντέρνα Σεούλ, μία από τις πιο ανεπτυγμένες πόλεις στον πλανήτη. 

▪ Ο ναός Πουλγκούσα, ο πιο ιερός στη Νότια Κορέα, με τις πολυάριθμες πύλες. 

▪ Το σπήλαιο Σόκουραμ, στη Νότια Κορέα, με το άγαλμα του Βούδα. 

▪ Η πανοραμική θέα στη Σεούλ από τον λόφο Νάμσαν. 

▪ Οι γυμναστικές επιδείξεις (Mass Gymnastics) στην Πιονγκγιανγκ. 

 

Η πρώτη επαφή με τη Βόρεια Κορέα είναι καθηλωτική, καθώς μοιάζει σαν να προσγειωθήκαμε σε 

άλλον πλανήτη. Τα πάντα εδώ είναι ελεγχόμενα. Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην 

οποία έχει δομηθεί ολόκληρη η πολιτική, καθώς και ο τρόπος ζωής της Βόρειας Κορέας είναι το 

Τζούτσε (η ιδεολογία της Εθνικής Αυτάρκειας), που αναπτύχθηκε από τον μεγάλο ηγέτη Κιμ Ιλ 

Σουνγκ. Όλοι, μα όλοι οι πολίτες της χώρας φορούν στο μέρος της καρδιάς μια μικρή καρφίτσα με 

τη φωτογραφία του. Αμέτρητα αγάλματα με την κορμοστασιά του κοσμούν πολλές γωνιές της 

πόλης. Οι τουρίστες πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες: Βρίσκονται διαρκώς υπό την 

επιτήρηση Κορεατών συνοδών, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μεταφέρουν καμία εικόνα ή 

ήχο από οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Έτσι οι μάζες ελέγχονται πλήρως. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας είναι κρατικό και ελεγχόμενο,  

στο οποίο το Versus Travel δεν επιτρέπεται να επέμβει. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 210 01.08.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 322 01.08.2021 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΕΟΥΛ 03:40 16:55 

ΕΚ 307 13.08.2021 ΠΕΚΙΝΟ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 00:40 05:00 

ΕΚ 209 13.08.2021 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ  10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 210 01.08.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 322 01.08.2021 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΣΕΟΥΛ 03:40 16:55 

ΕΚ 307 21.08.2021 ΠΕΚΙΝΟ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 00:40 05:00 

ΕΚ 209 21.08.2021 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ  10:50 15:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάε Κβον Ντο 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τάε Κβον Ντο (ή Ταεκβοντό) είναι η πιο 

δημοφιλής Κορεάτικη πολεμική τέχνη και το 

εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι από τις πιο 

διαδομένες πολεμικές τέχνες παγκοσμίως και 

από το 2000 έγινε επίσημο Ολυμπιακό 

αγώνισμα. 

Χαμένη μέσα στις καταγραφές της ιστορίας 

της χερσονήσου της Κορέας είναι η καταγωγή 

του Τάε Κβον Ντο.  

Τοιχογραφίες άνω των 2000 χρόνων σε 

τάφους της Κορέας δείχνουν ανθρώπους να 

μονομαχούν χωρίς όπλα, χρησιμοποιώντας 

τα χέρια και τα πόδια τους και άλλους να 

παρακολουθούν αυτή την άοπλη μονομαχία. 

Αν και οι ρίζες του αθλήματος χάνονται στα 

βάθη του χρόνου, οι κανονισμοί του 

θεσπίστηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα. 

Συγκεκριμένα, μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, 

που σηματοδότησε την απελευθέρωση της 

Κορέας από την Ιαπωνία, οι Κορεάτες θέλησαν 

να στραφούν και πάλι στην παράδοση τους 

και να αποτινάξουν τις επιρροές της 

κουλτούρας τους από άλλες χώρες.  

Μετά και τον πόλεμο της Κορέας (1950-1953) 

έγινε η πραγματική έκρηξη του αθλήματος, 

που με σιγά και σταθερά βήματα θα 

κατακτούσε τον υπόλοιπο κόσμο.  

Αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι 

επανέφεραν το άθλημα, διαμόρφωσαν το νέο 

του πρόσωπο, ενώ το 1956 καθιερώθηκε η 

σημερινή του ονομασία "Τάε Κβον Ντο", η 

οποία αποτελεί συνένωση των λέξεων Τάε 

(κλωτσιά), Κβον (γροθιά) και Ντο (τέχνη) και 

στα ελληνικά σημαίνει "Η τέχνη των χεριών και 

των ποδιών" ή "Η τέχνη της κλωτσιάς και της 

γροθιάς".  

Βασικές αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι η 

πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες 

βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. 

Αν και το Τάε Κβον Ντο διδάσκει και τη χρήση 

των χεριών στη μάχη, τόσο ως μέσου άμυνας 

όσο και ως μέσου επίθεσης, εν τούτοις είναι μια 

πολεμική τέχνη που βασίζεται στις κλωτσιές 

και γι' αυτό είναι από τις ιδανικές πολεμικές 

τέχνες για όσους έχουν ευλυγισία και όχι 

δύναμη. 

Οι αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι οι εξής: 

➢ Ευγένεια (Ye Ui)  

➢ Ακεραιότητα (Yom Chi)  

➢ Επιμονή (In Nae)  

➢ Αυτοέλεγχος (Guk Gi)  

➢ Ακατάβλητο Πνεύμα (Baekjul Boolgool)  

 

Η επιτυχία ή αποτυχία της εκπαίδευσης 

εξαρτάται κυρίως από το πώς κανείς τηρεί και 

εφαρμόζει τις αρχές του οι οποίες θα πρέπει να 

λειτουργούν ως καθοδηγητές για όλους τους 

σοβαρούς μαθητές της τέχνης αυτής. 

 

 



 

 
 

 

Βόρεια Κορέα, "η εξωγήινη χώρα"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη επαφή με αυτή τη χώρα σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει, καθώς με το που θα προσγειωθείτε θα 

αντιμετωπίσετε μια διαφορετική εικόνα, μια διαφορετική καθημερινότητα. Όλοι μα όλοι οι πολίτες της χώρας 

φορούν στο μέρος της καρδιάς μία μικρή καρφίτσα με την φωτογραφία του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του μεγάλου ηγέτη. 

Αμέτρητα αγάλματά του κοσμούν πολλές γωνιές της πόλης. Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην 

οποία έχει δομηθεί ολόκληρη η πολιτική και ο τρόπος ζωής της Βορείου Κορέας είναι το Τζου-τσε (juche). Η 

ιδεολογία αυτή αναπτύχθηκε από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ. Σύμφωνα με αυτή, ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος του 

εαυτού του και των πάντων. Η επανάσταση σε κάθε χώρα βασιζόμενη στις δικές τις δυνάμεις είναι εξίσου 

απαραίτητη. Η εκπαίδευση των μαζών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους είναι προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της παραπάνω ιδεολογίας. Σε αυτή την αυτάρκεια και την αυτοδυναμία στηρίζεται η χώρα τα 

τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσμος εδώ ζει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας φανεί εντυπωσιακό, 

αλλά δεν υπάρχει καμιά επαφή, εικόνα ή ήχος από οποιαδήποτε άλλη πλευρά του κόσμου εκτός των τοπικών. 

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως και ο τύπος φυσικά – μέσα της απόλυτης προπαγάνδας- κρατούν 

απασχολημένο και κοιμισμένο τον λαό με προγράμματα που ελέγχονται απόλυτα. 

 

Ακόμη και ως τουρίστας το να κυκλοφορείς ελεύθερα σε αυτήν την πόλη είναι ανέφικτο. Οι τουρίστες είτε σε 

πολυμελείς είτε σε μικρές ομάδες συνοδεύονται πάντα από Κορεάτες επαγγελματίες συνοδούς, οι οποίοι δεν 

πρέπει να σε αφήσουν από τα μάτια τους καθώς εδώ όλα απαγορεύονται. Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν 

τους ακόλουθους κανόνες. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά μόνοι, δεν μπορούν να έχουν καμία 

άμεση επαφή με απλούς ανθρώπους, δεν μπορούν να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν όποιο αξιοθέατο 

επιθυμούν.   

 

Από την άλλη, η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, 

μαθαίνουν μουσικά όργανα, χορό, τραγούδι, ζωγραφική και κάνουν αθλητισμό - όλα σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Ενώ όσο αφορά στην παροχή γνώσεων, εδώ όλα είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα.  

Η καλοσύνη στα μάτια όλων – μικρών και μεγάλων - όμως δεν ήταν κατευθυνόμενη από κανέναν. Έννοιες 

όπως πονηριά, φθόνος, ζήλια, ανταγωνισμός, κακία, ιδιοτέλεια και αλαζονεία, δεν έχουν νόημα σε αυτή την 

χώρα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας είναι κρατικό και ελεγχόμενο,  

στο οποίο το Versus Travel δεν επιτρέπεται να επέμβει. 

 



 

 
 

Νότια Κορέα  

 

Μια εμπειρία από την ... φουτουριστική Σεούλ 

 

Η Σεούλ είναι μια πρωτεύουσα που ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της, μετά τον καταστροφικό 

πόλεμο της Κορέας. Σήμερα, είναι μια φουτουριστική πόλη με neon φώτα, ιλιγγιώδεις ρυθμούς, 

εκκεντρικά ενδύματα και πλούσια ιστορία, που πλάθουν ένα μείγμα ανάμεσα στην παράδοση 

και την μοντέρνα αισθητική, δημιουργώντας μια αυθεντική σύγχρονη κορεάτικη κουλτούρα. 

Προκειμένου να ανακαλύψουμε τη βασιλική πτυχή της χώρας, ξεκινήσαμε την περιήγησή μας 

με το διάσημο Παλάτι Gyeongbokgung. Η Σεούλ διαθέτει πέντε παλάτια, με το συγκεκριμένο να 

είναι το μεγαλύτερο και, για πολλούς, το ομορφότερο. Οι κεντρικές λεωφόροι με τα μοντέρνα 

κτίρια που στεγάζουν τα κεντρικά γραφεία των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, το πολύβουο 

εμπορικό κέντρο, η φουτουριστική πλατεία Dongdaemun, και η θέα από τον λόφο Νάμσαν, 

αποτελούν ορόσημα της πόλης. Η Gangnam, όμως, είναι εξίσου σημαντικό πολιτισμικό 

κέντρο για την Κορέα. Ουσιαστικά πρόκειται για το Beverly Hills της Σεούλ! Τα μάτια μας 

χόρτασαν από ουρανοξύστες και πράσινα spots. Έπειτα, βρεθήκαμε στο παραδοσιακό χωριό 

Hanok, στην περιοχή Bukchon, μόλις ένα τέταρτο από το Παλάτι, προκειμένου να πάρουμε μια 

χορταστική γεύση τοπικής αύρας και να συνομιλήσουμε με τους ντόπιους. Φυσικά δεν έλειψε 

και μια βόλτα στην ψαραγορά Noryangjin για μια extra τοπική γαστρονομική εμπειρία. Μετά 

από πολλές ώρες περιπλάνησης στην πόλη, πήγαμε στα λουτρά jjimjilbangs, για spa και 

χαλάρωση. Δοκιμάσαμε πεντανόστιμο street food και νιώσαμε τον παλμό της πόλης ακόμα 

και στα πιο απομονωμένα σημεία!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Κιονγκτσού, ένα μουσείο χωρίς τοίχους 

Το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο, η πιο προηγμένη τεχνολογία δύσης και ανατολής, η καλπάζουσα 

οικονομία, οι μεγάλες εκκεντρικότητες, η φουτουριστική αρχιτεκτονική, τα ταχύτερα ασανσέρ της υφηλίου που 

ανεβαίνουν ουρανοξύστες σε 35 δευτερόλεπτα, ο φρενήρης ρυθμός ζωής και ανάπτυξης, όλα αυτά συνθέτουν 

τη σύγχρονη εικόνα της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μία χώρα που ζει στο μέλλον και όχι στο παρόν. Όμως 

αυτή η χώρα έχει παρελθόν και μάλιστα λαμπρό! Αυτό το παρελθόν, λοιπόν, είναι συγκεντρωμένο όλο σε μία 

πόλη, στα νοτιοαναλοτικά της χερσονήσου, η οποία βρέχεται από τα Στενά της Κορέας που ανοίγονται προς τη 

Θάλασσα της Ιαπωνίας. Αυτή η πόλη ονομάζεται Κιονγκτσού και έχει χαρακτηριστεί σχεδόν ολόκληρη ένα 

μνημείο της UNESCO λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης αρχαιολογικών μνημείων. 

Τι συμβαίνει λοιπόν με την Κιονγκτσού; Πώς βρέθηκαν εκεί τόσα παλάτια, αγάλματα, ανάγλυφα, αρχαιολογικά 

ευρήματα, παγόδες, παραδοσιακοί οικισμοί σ’ αυτή την παραθαλάσσια, μικρή σχετικά, πόλη; 

Ας πάμε πίσω στην πρώτη χιλιετία μ.Χ. Τότε η Κιονγκτσού ήταν η πρωτεύουσα της Κορέας που απαρτιζόταν από 

τα Τρία Βασίλεια της Κορέας, το Σίλα, το Μπιάτσε και το Κοκούριο, τα οποία καταλάμβαναν το κεντρικό και το 

νότιο τμήμα της χερσονήσου. Η πόλη ιδρύθηκε το 57 π.Χ. από τη δυναστεία των Σίλα, η οποία κυβέρνησε τη 

χώρα ως τον 10ο αιώνα. Η μεγαλύτερη δε ακμή της δυναστείας και συνεπώς της Κιονγκτσού ήταν από τον 7ο έως 

τον 10ο αιώνα και τα περισσότερα αρχαιολογικά μνημεία, διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα από τότε… Εκείνα τα 

χρόνια η πρωτεύουσα Κιονγκτσού ήταν η 4η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο. Και ήταν μια πόλη αρχοντική, στην 

οποία συγκεντρώνονταν όλοι οι προύχοντες των Τριών Βασιλείων και φυσικά η βασιλική οικογένεια.  

Σήμερα, η παλιά πρωτεύουσα, μας δείχνει όλη την αίγλη της ακμής της. Βλέπουμε τα παλάτια με όλη τους την 

πολυτέλεια, γεμάτα έργα τέχνης και πολύτιμα αντικείμενα που φανερώνουν την τριφηλή ζωή της αυλής. Βλέπουμε 

εντυπωσιακά μνημεία βουδιστικής τέχνης από τα πρώτα χρόνια της διάδοσης του βουδισμού στη χώρα, τον 7ο 

αιώνα – τότε εισήχθη από την Κίνα. Βλέπουμε το όρος Ναμσάν, που χαρακτηρίστηκε ως ιερό και γι αυτό 

συγκεντρώθηκαν εκεί όλοι οι φημισμένοι αρχιτέκτονες και τεχνίτες της εποχής για να κατασκευάσουν ναούς και 

μνημεία λατρείας.  

Βεβαίως κάθε ακμή, ακολουθείται από παρακμή. Κι έτσι όταν τους Σίλα διαδέχτηκαν οι Τζόσον (1392-1910), η 

Κιονγκτσού έπαψε να είναι πρωτεύουσα των Τριών Βασιλείων και έζησε μαύρες στιγμές. Κατά την επέλαση των 

Μογγόλων τον 13ο αιώνα καταστράφηκε η ξύλινη παγόδα. Στις ιαπωνικές εισβολές η πόλη έγινε πεδίο αιματηρών 

μαχών, οι δε οπαδοί του νέο-κονφουκιανισμού έσπασαν τα χέρια και τα κεφάλια των βουδιστικών αγαλμάτων 

στο όρος Ναμσάν.  

Η πόλη για αιώνες βούλιαζε, με λίγα λόγια, στην παρακμή, μέχρι που η αρχαιολογική σκαπάνη στις αρχές του 

20ού αιώνα έφερε στο φως τα ευρήματα του λαμπρού παρελθόντος της. Κι αυτά ήταν πολλά. Τόσα πολλά, που 

ουσιαστικά αναβίωσαν το μεγαλείο της Κιονγκτσού, την κατέστησαν ένα «μουσείο χωρίς τοίχους» και τον Νο 1 

αρχαιολογικό προορισμό της σούπερ μοντέρνας Νότιας Κορέας. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε την! 

 

Νότια Κορέα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Μαντζουρία 

 

Μια εμπειρία από την  Σενγιάνγκ 

 

Η πρώτη επαφή με τη Βόρεια Κορέα είναι καθηλωτική, καθώς μοιάζει σαν να προσγειωθήκαμε 

σε άλλον πλανήτη. Το ταξίδι σε μια χώρα τόσο ιδιαίτερη άλλωστε, είναι από μόνο του μία once 

in a lifetime εμπειρία. Η Σενγιάνγκ, η θρυλική πρωτεύουσα των Μαντζουριανών 

αυτοκρατόρων, είναι κτισμένη στις όχθες του Χουν Χε, παραποτάμου του Λιάο, στην ιστορική 

περιοχή της Μαντζουρίας. Οι Μαντσού έδωσαν στην πόλη αρχικά το όνομα Μούκντεν, το 

οποίο στη γλώσσα τους σημαίνει «ανθισμένη πρωτεύουσα». Από εδώ ξεκίνησαν για την 

κατάκτηση της Κίνας και την ίδρυση της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας των Τσινγκ. Η 

Σενγιάνγκ αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της Κίνας από το 1930 και θεωρείται 

εμπορικός κόμβος για τις κινεζικές εξαγωγές σε Ιαπωνία, Ρωσία και Κορέα. Κατά τη διάρκεια 

της περιήγησής μας στην πόλη, την προσοχή μας τράβηξε το πάρκο Beiling. Πραγματικά 

εντυπωσιακό! Επισκεφθήκαμε τα ανάκτορα, τα οποία αποτελούν μια μικρογραφία της 

Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, αλλά και το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Ιστορίας. 

Περπατήσαμε στην γραφική «Παλιά Οδό» του ιστορικού κέντρου, είδαμε επιβλητικά κτίρια της 

αρχιτεκτονικής παράδοσης της Μαντζουρίας, ενώ επισκεφθήκαμε και την καθολική εκκλησία, 

που αποτελεί μνημείο αποικιακής εποχής. Μυηθήκαμε στον πολύχρωμο κοσμοπολιτισμό της 

Σενγιάνγκ και αποκαλύψαμε έναν... άλλο κόσμο.  

 

 

  



 

 
 

Το lifestyle στη Βόρεια Κορέα σε 15+1 σημεία 

Κάθε χώρα έχει τα μυστικά της. Η Βόρεια Κορέα έχει πολλά. Είναι μια χώρα αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο, που 

ζει τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας. Ωστόσο τι σημαίνει να ζεις εκεί ως ένας απλός πολίτης; Πώς 

διαμορφώνεται η καθημερινότητά σου; Πώς κυλάει η ζωή από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που κοιμάσαι; 

Διαβάστε παρακάτω τα 15+1 πράγματα που συνθέτουν το αληθινό βορειοκορεάτικο lifestyle: 

 

1. Οι Βορειοκορεάτες διδάσκονται αρχαιοελληνική ιστορία και τέχνη και στην κρατική  Σχολή Καλών Τεχνών η 

διδακτέα ύλη περιλαμβάνει επίσης τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Για τον τρόπο ζωής στη σύχρονη Ελλάδα οι 

πολίτες δεν ξέρουν πολλά, ωστόσο οι περισσότεροι είναι ενήμεροι για την οικονομική κρίση και την πολιτική 

των μνημονίων… Επίσης στη χώρα κυκλοφορούν μεταφρασμένοι πολλοί  διεθνείς κλασικοί συγγραφείς, από 

Μπαλζάκ μέχρι Ντοστογιέφσκι.  

2. Η μουσική που ακούγεται παντού είναι κυρίως ρωσική ποπ αλλά και δυτικά ερωτικά τραγούδια των δεκαετιών 

1970 και 1980. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι Abba. Επίσης στα τοπικά top charts είναι και το Eye of the Tiger και 

το Love is in the Air! Το Νο1 βορειοκορεάτικο συγκρότημα είναι οι Marabong Band. Εννοείται τέλος πως το  

νοτιοκορεατικό Gangnam Style δίνει και παίρνει! 

3. Η ημέρα στην Πιον Γιανγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, αρχίζει στις 6 το πρωί με μισάωρη μελέτη και 

άσκηση για μικρούς και μεγάλους. Το διάβασμα περιλαμβάνει και την ανάγνωση των εφημερίδων του 

κόμματος. Το τυπικό πρωινό γεύμα αποτελείται από καλαμπόκι, πόριτζ, αυγό και γιαούρτι. Στα παιδιά παρέχεται 

και γάλα.  

4. Οι Βορειοκορεάτες είναι φιλότιμοι, φιλόξενοι, περίεργοι για το διαφορετικό και είναι μεγάλη τους χαρά να 

μοιραστούν μαζί σου ένα φαγητό ή ένα ποτό όταν βγαίνουν στα πάρκα για πικ νικ. Το πικ νικ είναι πολύ 

διαδεδομένο. Επίσης έχουν ιδιαίτερο χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Για παράδειγμα αποκαλούν τα Μac Burger, 

Mac Kim… Το εθνικό τους ποτό είναι απόσταγμα, θυμίζει ρακί και ονομάζεται σουτζού − συχνά το προσθέτουν 

στην μπίρα και την κάνουν δυναμίτη!  

5. Τα κομμωτήρια ανήκουν στην κρατική Επιτροπή Διαχείρισης Υπηρεσιών Άνεσης. Εκεί οι γυναίκες μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε 28 είδη κουρέματος και οι άνδρες ανάμεσα σε 10. Το κούρεμα του Κιμ Γιονγκ-Ουν, δεν 

περιλαμβάνεται στη λίστα και απαγορεύεται. Οι άνδρες συνιστάται να υιοθετούν το «κοντό κούρεμα της μάχης» 

που είχε λανσάρει ο πατέρας του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ-Ιλ, το οποίο μοιάζει με το πεζοναυτικό. Όσο για 

τις γυναίκες, κατά κανόνα οι παντρεμένες πρέπει να έχουν τα μαλλιά τους κοντά και οι ανύπαντρες μακριά 

αλλά ποτέ λυτά.  

6. Το μακιγιάζ επιτρέπεται μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο και επιβάλλεται στους εργασιακούς χώρους. 

Στα γραφεία όπου εργάζονται ως επί το πλείστον οι γυναίκες διατίθεται για κάθε υπάλληλο πούδρα, μολύβι 

ματιών και κραγιόν.  

7. Τα ρούχα των Βορειοκορεατών σχεδιάζονται από την Εθνική Βιομηχανία Παραγωγής Ρούχων σε συντηρητικές, 

πρακτικές γραμμές και σε ήπιες γήινες αποχρώσεις. Όμως τελευταία ειδικά τα γυναικεία μοντέλα λανσάρονται 

και σε ορισμένα φωτεινά χρώματα. Τα τζιν παντελόνια θεωρούνται σύμβολο αστικού και καπιταλιστικού 

κομφορμισμού και άρα απαγορεύονται σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης απαγορεύεται γενικώς το λεγόμενο 

ξενόφερτο στυλ ντυσίματος αν και βλέπεις που και που κάποιες απομιμήσεις Adidas που εισάγονται από την 

Κίνα.  

8. Όλοι οι Βορειοκορεάτες φοράνε υποχρεωτικά και πάντα στο πέτο την κονκάρδα με την εικόνα του Κιμ Ιλ-Σουνγκ, 

παππού του Κιμ Γιονγκ-Ουν και ιδρυτή της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας. Αυτές οι κονκάρδες, που 

καθιερώθηκαν το 1960, είναι ο πιο «διάσημος» στόχος των πορτοφολάδων, καθώς οι κάτοικοι της Πιον Γιανγκ 

απαγορεύεται να έχουν μαζί τους χρήματα, κοσμήματα και φυσικά… πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο στους πολίτες 

κύρους επιτρέπεται να φορούν ιαπωνικά ρολόγια. 

9. Όλα τα κτίρια, διοικητικά και κατοικίες, είναι κρατικά. Ο κεντρικά επιβεβλημένος σχεδιασμός εξυπηρετεί 

πρωτίστως τη χρηστικότητα. Όσον αφορά τα συγκροτήματα κατοικιών, είναι πολυώροφα και έχουν λίγα και 

αργά ασανσέρ τα οποία συχνά δεν λειτουργούν λόγω καθιερωμένων κρατικών διακοπών ρεύματος. Όσοι, 

λοιπόν, ζουν σε υψηλότερους ορόφους να πρέπει να ξεκινήσουν για τη δουλειά ή το σχολείο νωρίτερα. 

Εννοείται πως ηλικιωμένοι που κατοικούν μεταξύ 20ου και 40ου ορόφου σπανίως βγαίνουν από τα 

διαμερίσματά τους. Πολλές οικογένειες προσπαθούν, ακόμη και με δωροδοκία κρατικών υπαλλήλων 

στέγασης, να μετακινήσουν τους εργαζόμενους ή ηλικιωμένους συγγενείς τους σε χαμηλότερους ορόφους. 

10. Όλα τα αυτοκίνητα είναι κρατικά. Ορισμένοι προνομιούχοι υπάλληλοι διαθέτουν ΙΧ για να πηγαίνουν στην 

εργασία τους. Οι υπόλοιποι εξυπηρετούνται με τα ΜΜΜ τα οποία όμως είναι τακτικά. Τα πρόστιμα 



 

 
 

παραβάσεων για όλα τα αυτοκίνητα φτάνουν σε ύψος τους δύο μηνιαίους μισθούς. Όλα τα οχήματα που 

εισέρχονται στη Πιονγιάνγκ πρέπει να είναι καθαρά, διαφορετικά θα λάβουν πρόστιμο. Όσα βγαίνουν έξω από 

τη χώρα, πρέπει να έχουν το σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο. 

11. Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς κομπιούτερ, εκτυπωτές και γενικότερα εξοπλισμό σύγχρονης 

τεχνολογίας. Οι πληρωμές και οι μισθοδοσίες πραγματοποιούνται μόνο με μετρητά.  

12. Όταν τελειώσει η εργασία της ημέρας, στις πέντε το απόγευμα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι παραμένουν 

υποχρεωτικά στο πόστο τους για κοινωνική εργασία ή μελέτη. Τότε, συζητιούνται η πρόοδος της ημέρας και η 

προετοιμασία της επόμενης και γίνεται η απαραίτητη αυτοκριτική. 

13. Η τηλεφωνική επικοινωνία στη Βόρεια Κορέα είναι ακριβή και περίπλοκη. Κατ΄αρχάς τηλέφωνο διαθέτουν μόνο 

τα υψηλόβαθμα στελέχη. Τα υπεραστικά τηλεφωνήματα είναι εξ’ορισμού ολιγόλεπτα γίνονται αποκλειστικά 

μέσω μεσίτη και κοστίζουν έως και 1.000 ευρώ αναλόγως τον χρόνο ομιλίας. Τα αστικά τηλεφωνήματα 

πραγματοποιούνται επίσης με διαμεσολαβητές τηλεφωνητές, κυρίως γυναίκες. 

14. Οι αγορές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου δηλώνονται στο κράτος. Κατόπιν της αγοράς οι αρχές κάνουν 

ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση στα σπίτια των κατόχων, ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός των καναλιών 

στα επίσημα κρατικά προγράμματα.  

15. Στις 10 το βράδυ οι περισσότεροι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας βρίσκονται στο κρεβάτι τους. Εξάλλου δεν 

υπάρχει και τίποτα άλλο να κάνουν, αφού δεν λειτουργούν ψυχαγωγικές δομές και γίνεται η προγραμματισμένη 

διακοπή ρεύματος ακόμη και στην πρωτεύουσα. Η χώρα ζωντανεύει ξανά στις 6 το επόμενο πρωί.  

 

15+1. Η Πιον Γιανγκ ανήκει στην κοινωνική και εργασιακή ελίτ και δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Για να κατοικήσεις 

στην πρωτεύουσα απαιτείται ειδική κρατική άδεια. Εκεί λοιπόν ζουν μόνο κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικοί, 

ευκατάστατες και υγιείς οικογένειες. Αστυνομία και στρατός ελέγχουν τα σύνορα της πόλης, για να μην εισέλθουν 

μέλη των κατώτερων τάξεων από την επαρχία…  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Σεούλ 

(ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για τη Σεούλ 

 

2η ημέρα: Άφιξη στη Σεούλ 

Άφιξη στην εδώ και 600 χρόνια πρωτεύουσα της Νότιας 

Κορέας, τη Σεούλ. Η Σεούλ αποτελεί τον πολιτικό, 

οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κόμβο 

ολόκληρης της χώρας. Είναι μια πολύβουη και μοντέρνα 

ασιατική πόλη, με υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την 

ποιότητα ζωής. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Σεούλ – Κιονγκτσού 

Αναχώρηση για το Κιονγκτσού, την επί χίλια χρόνια 

παλιά πρωτεύουσα της Κορέας, τη «χώρα της πρωινής 

γαλήνης». Τα τοπία της διαδρομής μας στην ενδοχώρα, 

με τα ποτάμια, τα επιβλητικά βουνά και τα φαράγγια, 

είναι μαγευτικά. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Πρώτη επαφή και γνωριμία με την πόλη.  

 

4η ημέρα: Κιονγκτσού – Σεούλ 

Πρωινή ξενάγηση στο Κιονγκτσού, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα επισκεφθούμε το Εθνικό και Αρχαιολογικό 

Μουσείο, καθώς και τον επιβλητικό ναό Πουλγκούσα, 

που θεωρείται ο ιερότερος της χώρας. Είναι ένα 

συγκρότημα από πολυάριθμες πύλες, αυλές και 

εκπληκτικά διακοσμημένες παγόδες, που αν και έχουν 

κατασκευαστεί πριν από 15 αιώνες διατηρούνται σχεδόν 

ανέπαφες. Οι αλλεπάλληλες πύλες που οδηγούν στο 

εσωτερικό του ναού συμβολίζουν τα διαδοχικά στάδια 

που θα περάσει ο άνθρωπος στον δρόμο του προς τη 

φώτιση. Η ξενάγηση στην πόλη θα ολοκληρωθεί με την 

επίσκεψή μας στο σπήλαιο Σόκουραμ, όπου θα δούμε 

ένα πανέμορφο άγαλμα του Βούδα. Μετά τις ξεναγήσεις 

μας θα επιστρέψουμε στη Σεούλ, όπου μεταξύ άλλων, θα 

έχουμε επίσκεψη στο Παλάτι Γκιόνγκ Μποκ, που κάποτε 

διέθετε περισσότερα από 7.000 δωμάτια, στη 

φουτουριστική πλατεία Dongdaemun, στο Εθνικό 

Λαογραφικό Μουσείο, στην Ανατολική Πύλη, καθώς και 

στον λόφο Νάμσαν, στον οποίο θα ανέβουμε με  το 

πούλμαν. Διανυκτέρευση στη Σεούλ. 

 

5η ημέρα: Σεούλ – Σενιάνγκ (ΚΙΝΑ, 1η ξενάγηση) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη θρυλική 

πρωτεύουσα των Μαντζουριανών αυτοκρατόρων, τη 

Σενιάνγκ, που βρίσκεται στην καρδιά της Μαντζουρίας. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια 

θα περιηγηθούμε στην πόλη. Στο επίκεντρό μας σήμερα 

το πάρκο Beiling. Διανυκτέρευση. 
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6η ημέρα: Σενιάνγκ (2η ξενάγηση) 

Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 

θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της και θα επισκεφθούμε 

τα ανάκτορα, τα οποία αποτελούν μια μικρογραφία της 

Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, αλλά και το πολύ 

ενδιαφέρον Μουσείο Ιστορίας. Η Σενιάνγκ αποτελεί 

σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της Κίνας από το 1930 και 

θεωρείται εμπορικός κόμβος για τις κινεζικές εξαγωγές σε 

Ιαπωνία, Ρωσία και Κορέα. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Σενιάνγκ – Πιονγκγιάνγκ (Β. ΚΟΡΕΑ) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 

της Βόρειας Κορέας, την Πιονγκγιάνγκ. Με την άφιξή μας θα 

δούμε την αψίδα του θριάμβου -μνημείο αντίστασης των 

Βορειοκορεατών εναντίων των Ιαπώνων- και το 

μπρούντζινο άγαλμα του ηγέτη Κιμ Ιλ Σουνγκ, όπου 

(υποχρεωτικά) θα καταθέσουμε λουλούδια. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Θα μεταβούμε στη 

λεωφόρο Future Science Street, μια φουτουριστική περιοχή 

με ουρανοξύστες που δημιουργήθηκε για να στεγάσει 

επιστημονικά ιδρύματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

8η ημέρα: Πιονγκγιάνγκ 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην 

Πιονγκγιάνγκ θα επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, το μετρό της 

πόλης, το πάρκο Μορανμπόγκ, τον πύργο Τζούτσε κ.ά. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

 

9η ημέρα: Πιονγκγιάνγκ 

Σήμερα το πρωί θα εκδράμουμε στο ιερό όρος Μιοχιάνγκ, 

«Βουνό της Μυστικής Ευωδίας», όπου θα μας δοθεί η 

ευκαιρία να περπατήσουμε στην όμορφη φύση. Στο όρος 

Μιοχιάνγκ θα επισκεφθούμε τη «Διεθνή Έκθεση Φιλίας», 

στην οποία εκτίθενται δώρα ξένων ηγετών προς τους ηγέτες 

της Βόρειας Κορέας. Επιστροφή στην Πιονγκγιάνγκ, όπου 

θα επισκεφθούμε το Μουσείο Κορεατικού Πολέμου και το 

«USS Pueblo», ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού 

ναυτικού, που είχε «συλληφθεί» από το ναυτικό της Βόρειας 

Κορέας τον Ιανουάριο του 1968, καθώς είχε εισέλθει στα 

χωρικά ύδατα της ασιατικής χώρας. Στη συνέχεια θα 

παρακολουθήσουμε το μοναδικό θέαμα των γυμναστικών 

επιδείξεων (Mass Gymnastics, εφόσον αυτές 

πραγματοποιηθούν τις ημέρες του ταξιδιού μας). Αξίζει να 

σημειωθεί πως εδώ τα αθλήματα, ο χορός, η ζωγραφική και 

η μουσική διδάσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βόρειας 

Κορέας, για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής και 

παρακολούθησης των επιδείξεων ενημερωνόμαστε ΜΟΝΟ 

κατά την ημέρα άφιξης και ποτέ προ άφιξης. 

 

10η ημέρα: Πιονγκγιάνγκ – Καεσόνγκ – Πιονγκγιάνγκ 

Πρωινή αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα Καεσόνγκ. 

Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και επίσκεψη στη διαχωριστική 



 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γραμμή ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Θα 

επισκεφθούμε, επίσης, το Μουσείο Koryo. Η φύση γύρω 

από την Καεσόνγκ είναι εκπληκτική και έχει χαρακτηριστεί 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. 

Επιστροφή στην Πιονγκγιάνγκ, στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Πιονγκγιάνγκ – Πεκίνο 

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο. Άφιξη 

και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στο 

Πεκίνο. 

 

12η ημέρα: Πεκίνο (περιήγηση)-αναχώρηση 

Το Πεκίνο είναι μια μοντέρνα πόλη 22.000.000 κατοίκων, 

που ιδιαίτερα μετά το “λίφτινγκ” ολυμπιακών 

διαστάσεων που δέχτηκε με αφορμή την διοργάνωση και 

φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων το 2008, μετετράπη 

σε μία όμορφη, σύγχρονη μητρόπολη, με πολύ 

πράσινο, μεγαλοπρεπή βουλεβάρτα και φουτουριστικά 

κτίρια κορυφαίων διεθνώς αρχιτεκτόνων. Με ιστορία 

3.000 ετών και πλέον, ως πρωτεύουσα τους τελευταίους 

οχτώ αιώνες, διαθέτει σήμερα έναν άπειρο αριθμό 

πολιτιστικών θησαυρών που προκαλούν την διεθνή 

προσοχή συνεχώς. Κέντρο πολιτικής, πολιτισμού, 

διεθνών σχέσεων καθώς εδώ βρίσκονται η κεντρική 

κυβέρνηση με τα υπουργεία της, τις εθνικές ενώσεις και 

οργανισμούς, τις ξένες πρεσβείες και γραφεία 

πολυεθνικών εταιριών. Γνωριμία με την αχανή αυτή 

πόλη. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

επιβίβαση στο αεροσκάφος  για την πτήση μας για την 

Αθήνα. 

 

13η ημέρα: Πεκίνο – Πτήση επιστροφής – Άφιξη σε 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρεια και Νότια Κορέα - 

Μαντζουρία – Μεγάλη Μογγολία 

Επέκταση του ανωτέρω 

προγράμματος στη Μογγολία και 

στη Νότια έρημο Γκόμπι 
 

21 ημέρες 

Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν, μπορούν να 

πραγματοποιήσουν επέκταση στη Μογγολία, την οποία 

θα δούμε με μεγάλη λεπτομέρεια φτάνοντας μέχρι τα 

μυστικά που κρύβει η Νότια έρημος Γκόμπι Την 

περιγραφή του προγράμματος θα τη βρείτε στο ταξίδι 

«Μογγολία - Νότια έρημος Γκόμπι». (Ζητήστε μας το 

σχετικό πρόγραμμα). 

 

12η ημέρα: Πτήση για Ουλάν Μπατόρ (Μογγολία). 

Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

 

13η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ (ξενάγηση) 

Εκεί όπου άλλοτε κάλπαζαν οι ορδές του «πατέρα του 

έθνους», Τζένγκις Χαν, ξεδιπλώνονται πλέον φαρδιές 

λεωφόροι, πολυκατοικίες σοβιετικού τύπου, 

αστραφτερά εμπορικά κέντρα, ολόκληρη συνοικία με 

γιούρτες, αλλά και γυάλινα κτίρια που συνομιλούν με το 

μέλλον. Εδώ ζει το ήμισυ του πληθυσμού της Μογγολίας. 

Λένε ότι η Ουλάν Μπατόρ μπαίνει σιγά σιγά στον 21ο 

αιώνα.  

Μόλις φτάσουμε, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της 

Μογγολίας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας.  Στη 

συνέχεια και αφού ξεκουραστούμε για λίγο, θα 

αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας στην πόλη, 

προκειμένου να επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία με το 

μνημείο του Τζένγκις Χαν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

με τους σκελετούς δεινοσαύρων και το Μοναστήρι 

Γκαντάν. «Γκαντάν» σημαίνει «το μεγάλο μέρος της 

απόλυτης χαράς». Είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό 

μοναστήρι στη Μογγολία και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο 

της πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ – Νταλανζαντγκάντ (πτήση) 

– Κοιλάδα Γιόλιν Αμ (Ιππασία – Μουσείο Γκόμπι) 

Αναχωρούμε από την πρωτεύουσα και πετάμε για το 

Νταλανζαντγκάντ. Από εδώ θα ξεκινήσουμε για την 

εξερεύνηση της περίφημης κοιλάδας Γιόλιν Αμ, το πιο 

όμορφο ίσως τοπίο της Μογγολίας. Οι βράχοι σε αυτό 

το απόκοσμο φαράγγι είναι τόσο ψηλοί και τα 

περάσματα τόσο στενά, που μόλις μπορούν να 

περάσουν τρεις άνθρωποι μαζί, ενώ κάποια σημεία δεν 

τα βλέπει καθόλου ο ήλιος! Ο καλύτερος τρόπος για τον 

περίπατο στο φαράγγι είναι ανεβασμένοι πάνω σε 

μογγολικά άλογα και αυτόν τον τρόπο θα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ακολουθήσουμε και εμείς (σ.σ.: Για όσους δεν επιθυμούν 

να ανέβουν στα άλογα, μία ώρα περπάτημα είναι εξίσου 

απολαυστική επιλογή). Εδώ επικρατεί δροσιά ακόμα και 

κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Οι δε ήχοι από 

τους γύπες και η διάχυτη μυρωδιά του γιουνίπερου 

(αρωματικό αειθαλές πευκοειδές της περιοχής) 

δημιουργούν μια ατμόσφαιρα δέους και μας φέρνουν 

σε επαφή με αυτό που αποκαλούμε φυσικό θαύμα. 

Άλλωστε Γιολ στα μογγολικά σημαίνει «αετός», γι’ αυτό 

και η κοιλάδα λέγεται και «κοιλάδα των αετών». Μετά την 

επίσκεψη στο Μουσείο Γκόμπι μάς περιμένει δείπνο και 

χαλάρωση. Διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Κοιλάδα Γιόλιν Αμ – Όαση Κόνγκορ (Νότια 

Έρημος Γκόμπι) – βόλτα στην έρημο με καμήλες 

Σήμερα μας περιμένουν ατέλειωτοι αμμόλοφοι και 

βόλτες με καμήλες. Μεταφερόμαστε λοιπόν οδικώς 

στους αμμόλοφους Κόνγκορ, τους «αμμόλοφους που 

τραγουδούν»: Το χρώμα της άμμου αλλάζει ανάλογα με 

την ώρα της ημέρας από κίτρινο σε ασημένιο, ενώ ο 

ποταμός που περνά ανάμεσα από τους αμμόλοφους 

δίνει ζωή στην εντυπωσιακή όαση Κόνγκορ. Οι ηρωικές 

Camelus Bactrianus, οι βακτριανές καμήλες με τους δύο 

ύβους (καμπούρες), που χάρη στην αντοχή τους στο 

κρύο, στην ξηρασία και στα υψόμετρα επέτρεψαν τα 

μεγάλα ταξίδια των καραβανιών που ακολουθούσαν 

τον «δρόμο του μεταξιού», μας κοιτούν έτοιμες για όλα... 

Ε, πώς να αφήσουμε αυτές τις υπέροχες... κυρίες να 

περιμένουν; Η βόλτα στη σκληρή διθέσια ράχη τους και 

η χαριτωμένη κυματώδης κίνησή τους μόνο ως τέλεια 

εμπειρία μπορεί να καταγραφεί… Το ίδιο και η απέραντη 

θέα πάνω από τους αμμόλοφους που θα 

σκαρφαλώσουμε. Ύστερα από την περιπλάνησή μας θα 

διανυκτερεύσουμε σε γιούρτα.  

 

16η ημέρα: Όαση Κόνγκορ – Μπαϊανζάνγκ 

(«Φλεγόμενοι βράχοι» – Σκελετοί δεινοσαύρων)   

Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε προς 

το Μπαϊανζάνγκ, όπου θα συναντήσουμε τους 

περίφημους «φλεγόμενους βράχους» του Μπαϊανζάνγκ, 

ένα αληθινό θαύμα της φύσης, που δημιουργήθηκε από 

τη διάβρωση της άμμου και των βράχων σε διάστημα 

χιλιάδων χρόνων. Εκεί βρέθηκαν οι πρώτοι σκελετοί 

δεινοσαύρων, δίπλα σε αρχαιολογικά σημάδια της 

παλαιολιθικής, της νεολιθικής και της εποχής του 

χαλκού. Στην περιοχή αυτή ο Αμερικανός 

παλαιοντολόγος Ρόι Τσάπμαν Άντριους ανακάλυψε 

πρώτος αβγά δεινοσαύρων και αποκάλεσε το μέρος 

αυτό «το τέλος του κόσμου». Οι επιστήμονες πιστεύουν 

ότι σε αυτό ακριβώς το μέρος, πριν από 200 

εκατομμύρια χρόνια, υπήρξε ο βυθός μια τεράστιας 

θάλασσας.  

Θα περπατήσουμε σε έναν από πιο διάσημους 

παλαιοντολογικούς χώρους της Γης όπου το τοπίο είναι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μαγικό και το πορφυρό των βράχων αποτελεί ιδανικό 

σκηνικό για τις ωραιότερες φωτογραφίες του ταξιδιού μας. 

Στην κατασκήνωση με τις γιούρτες, όπου θα 

διανυκτερεύσουμε, μας περιμένει γεύμα και δείπνο, με 

παραδοσιακό μογγολέζικο μπάρμπεκιου, το «khorkhog», και 

ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση. 

 

17η ημέρα: Μπαϊανζάνγκ – Μονή Όντζι – Όντζι  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό μας σήμερα το 

Μοναστήρι Όντζι, στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, το 

οποίο χτίστηκε τον 19ο αιώνα και καταστράφηκε το 1930, 

κατά την περίοδο των κουμουνιστικών εκκαθαρίσεων. Εκεί 

θα ξεναγηθούμε στα ερείπια που εξακολουθούν να στέκουν 

επιβλητικά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην έρημο 

Γκόμπι. Διανυκτέρευση σε γιούρτες.  

 

18η ημέρα: Όντζι – Καρακορούμ  

Ωστόσο τη σημερινή ημέρα μας θα την αφιερώσουμε στο 

Καρακορούμ, την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολικής 

Αυτοκρατορίας, την οποία ο Τζένγκις Χαν ίδρυσε το 1220. 

Εκτεινόταν από τη Χερσόνησο της Κορέας έως τον 

Δούναβη και ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην Ιστορία. Το 

Καρακορούμ επέζησε μόνο μερικές δεκαετίες, αφού 47 

χρόνια αργότερα ο εγγονός του, Κουμπλάι Χαν, ο πιο 

εξέχων από τους διαδόχους του και ιδρυτής της κινεζικής 

δυναστείας Γιουάν (1271-1368), μετέφερε την πρωτεύουσα 

στο Χανμπαλίχ, το σημερινό Πεκίνο.  

Θα επισκεφθούμε στη συνέχεια το Μοναστήρι του 

Ερντενεζούου. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το πρώτο 

βουδιστικό μοναστήρι της Μογγολίας και στην ακμή του, 

στο τέλος του 18ου αιώνα, είχε 62 ναούς, οι περισσότεροι 

από τους οποίους ισοπεδώθηκαν την εποχή του 

κομμουνισμού. Η περιήγησή μας θα συνεχιστεί στο 

Μουσείο του Καρακορούμ, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, 

αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Φιλοξενεί δεκάδες αντικείμενα 

του 13ου και του 14ου αιώνα, προϊστορικά εργαλεία πέτρας, 

κεραμικά, χάλκινα, νομίσματα, θρησκευτικά αγάλματα και 

πέτρινες επιγραφές. Η ημέρα μας όμως δεν τελειώνει εδώ. 

Ένα ακόμη όνειρό μας θα γίνει πραγματικότητα: θα 

κοιμηθούμε σε μια αυθεντική μογγολέζικη γιούρτα!  

 

19η ημέρα: Καρακορούμ – Ουλάν Μπατόρ  

Έχοντας στα μπαγκάζια του νου και της καρδιάς μας 

πρωτόγνωρες εμπειρίες και ανεπανάληπτες εικόνες, θα 

φτάσουμε οδικώς στην πρωτεύουσα Ουλάν Μπατόρ. 

Φτάνοντας θα κάνουμε τις τελευταίες μας βόλτες και το 

βράδυ μας θα κλείσει με ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο με 

μογγολικούς χορούς και σόου. Διανυκτέρευση. 

 

20η ημέρα: Πτήση αργά από το Ουλάν Μπατόρ για το 

Πεκίνο. Στη συνέχεια επιβιβαζόμαστε στην πτήση 

επιστροφής μας στην Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

21η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ Λάρνακα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 

 (13 ΗΜΕΡΕΣ) 

 

€ 3.390 

€ 3.570 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 4.530 
Με τους Φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 730 € 
 (ΜΕ ΜΟΓΓΟΛΙΑ – 21 ΗΜΕΡΕΣ) 

 

€ 4.890 

€ 5.070 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 6.130 
Με τους Φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.150 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

– Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι απευθείας  

και δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΖΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ 
 
Για την έκδοση της βίζας για τη Βόρεια Κορέα απαιτούνται: 

1. Συμπλήρωση φόρμας σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) με προσωπικά στοιχεία και οπωσδήποτε 

στα αγγλικά το επάγγελμα του κάθε συμμετέχοντα στην εκδρομή. Το επάγγελμα είναι πολύ 

σημαντικό να είναι σαφές, καθώς αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της βίζας.  

2. Έγχρωμη και καθαρή φωτοτυπία υπογεγραμμένου διαβατηρίου. 

3. Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 4x5cm μόνο σε λευκό φόντο. 



 

 
 

 

 

• Οι γιούρτες είναι μεγάλες σκηνές. Όλες έχουν κοινόχρηστες τουαλέτες και ντουζ. 

Κάποιες από αυτές ενδέχεται να μην έχουν πρίζες ή να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για 

κάποιες συγκεκριμένες ώρες (συνήθως μόνο το βράδυ). 

• Η εσωτερική πτήση έχει όριο κιλών 10kg + χειραποσκευή 5kg. Παρέχεται η δυνατότητα να 

αφήσουμε τις αποσκευές στην Ουλάν Μπατόρ και να πάρουμε μαζί μας στο ταξίδι μία 

μικρή αποσκευή. 

➢ Το Ουλάν Μπατόρ είναι η πρωτεύουσα με τις 

χαμηλότερες θερμοκρασίες στον κόσμο. 

➢ Οι γιούρτες είναι οι σκηνές που μένουν οι 

νομάδες. Κατασκευάζονται από υφάσματα και δέρματα 

πρόβατων που τοποθετούνται πάνω σε έναν ξύλινο 

σκελετό. Στο κέντρο της οροφής υπάρχει μια τρύπα από 

την οποία βγαίνει ο καπνός από τη σόμπα που 

χρησιμοποιείται για μαγείρεμα και θέρμανση.  

➢ Ο Τζένγκινς Χαν ήταν μία από τις κορυφαίες 

προσωπικότητες που περπάτησαν ποτέ στην Οικουμένη. Σε 

ηλικία μόλις 20 ετών ξεκίνησε να δημιουργήσει μια μεγάλη 

στρατιά για να ενώσει κάτω από τον ζυγό του τις ανεξάρτητες 

φυλές της Νοτιοανατολικής Ασίας, έργο που τελεσφόρησε 

πέρα από κάθε φιλοδοξία: η Μογγολική Αυτοκρατορία ήταν η 

μεγαλύτερη που θα έβλεπε ποτέ ο κόσμος πριν από την 

εμφάνιση της βρετανικής. 

➢ Το 1922 ο Βρετανός παλαιοντολόγος Ρόι Τσάπμαν 

Άντριους στην έρημο Γκόμπι κυριολεκτικά σκόνταψε πάνω 

σε έναν κρίσιμο συνδετικό κρίκο της μεγάλης αλυσίδας 

της ζωής. Στις 13 Ιουλίου ανέφερε ότι είχε βρει μερικά 

απολιθωμένα αβγά. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι επρόκειτο 

για τα πρώτα αβγά δεινοσαύρων. Η ανακάλυψη αυτή 

έκανε τον Άντριους εθνικό ήρωα. Αλλά τα αβγά δεν 

βρίσκονταν εκεί μόνα τους. Από πάνω τους κρεμόταν ένα 

πτηνόμορφος σκελετός δεινόσαυρου, άγνωστος μέχρι 

τότε στους ανθρώπους. Προφανώς είχε παγιδευτεί την 

ώρα που έκλεβε τα αβγά για να τα φάει. Έτσι 

καταδικάστηκε να φέρει το όνομα Οβιράπτορας, που 

σημαίνει «κλέφτης αβγών». Σε ένα, δε, από αυτά υπήρχε 

και έμβρυο έτοιμο να εκκολαφθεί.  

➢ Επίσης τα οστά «μιλούν». Υπάρχουν ανεξήγητες 

ομοιότητες ανάμεσα στους σκελετούς δεινοσαύρων των 

σημερινών πουλιών. Σχεδόν αναμφίβολα είχαν έναν κοινό 

πρόγονο. Και κάθε νέα ανακάλυψη βοηθά να αποδειχθεί 

ότι οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν και ότι τα πουλιά 

είναι στην πραγματικότητα δεινόσαυροι.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει 

να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, 

ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων 

οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ 

ιδίαν με την πρεσβεία της 

χώρας στην οποία επιθυμούν 

να ταξιδέψουν, προκειμένου να 

πληροφορηθούν τα όποια 

διαδικαστικά για την έκδοση 

βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. 

Το Versus Travel δεν φέρει καμία 

ευθύνη για τυχόν πρόβλημα 

που ενδεχομένως παρουσιαστεί 

σε κάποιο αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και 

όχι με υπηρεσιακή. 

Ενημερωθείτε σχετικά από το 

τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με 

τα αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας 

και στο site μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.  

• Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. σε Βόρεια και Νότια Κορέα, 5* στο 

Πεκίνο και στη Σενιάνγκ. Ξενοδοχείο 4* στην Ουλάν 

Μπατόρ.Διαμονή σε παραδοσιακές γιούρτες στην 

υπόλοιπη Μογγολία. 

• Πλήρης διατροφή στη Βόρεια Κορέα. Ημιδιατροφή στη 

Νότια Κορέα και στην Κίνα. Ημιδιατροφή στην Ουλάν 

Μπατόρ, πλήρης διατροφή στις γιούρτες.. 

• Παρακολούθηση γυμναστικών επιδείξεων (Mass 

Gymnastics) στην Πιονγιάνγκ (μόνο εφόσον 

πραγματοποιούνται τις συγκεκριμένες ημέρες του ταξιδιού 

μας, κάτι το οποίο τη στιγμή έκδοσης του παρόντος 

προγράμματος δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε). 

• Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα.  

• Εξειδικευμένος Έλληνας αρχηγός. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο 

επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου 

είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) 

εκτός από Είσοδοι σε μουσεία και άλλα αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ 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 (€990 για το πρόγραμμα 21 

ημερών με την επέκταση στη Μογγολία) 

➢ Φόροι στην Κίνα που πληρώνονται τοπικά περίπου 70 €. 
 

ΒΙΖΑ ΚΙΝΑΣ: Για την έκδοση της βίζας απαιτείται διαβατήριο με 

6μηνη ισχύ, το οποίο παραδίδεται στα γραφεία μας 

τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

αναχώρηση, μαζί με μία έγχρωμη φωτογραφία.  

➢ ΒΙΖΑ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ: εκδίδεται τοπικά (περίπου € 40), με μία 

έγχρωμη φωτογραφία. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για όποιο ταξιδιώτη έχει στο 

διαβατήριό του σφραγίδα εισόδου στην Ταϊβάν, δεν επιτρέπεται 

η έκδοση βίζας για την Κίνα και κατά συνέπεια η είσοδός του 

στη χώρα.  

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τρίκλινα δωμάτια ΔΕΝ διατίθενται. 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 1.000 €.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

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

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


