
 

  

Άγνωστες φυλές της Δυτικής Παπούα και παραδεισένια νησιά  

της Ανατολικής Ινδονησίας – Μαλούκες 

 
Αναχωρήσεις: 10.10, 14.11, 19.12                                                                    23 ημέρες 

Επιστροφή στη λίθινη εποχή 

Ανατολική Ινδονησία - Δυτική Παπούα  
Κοροβάι: οι άνθρωποι των δέντρων 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ   

ΤΟΥ VERSUS 
  

Ένα ταξίδι Versus Expedition, ένα εντελώς σπάνιο οδοιπορικό στην 

Ανατολική Ινδονησια , την πιο απομακρυσμένη και ανέγγιχτη 

περιοχή της χώρας ! Με ένα πρόγραμμα προσεγμένο στην κάθε του 

λεπτομέρεια, ο ταξιδιώτης λαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και 

ουσιώδες βίωμα που πραγματικά θα τον συγκλονίσει. 

Συγκεκριμένα το ταξίδι αυτό αποτελεί τρεια ταξίδια εμπειρίες σε ένα! 

 

Εμπειρία 1η: Επαφή με ανέγγιχτες φυλές της Ανατολικής Ινδονησίας και 

της δυτικής Παπούα 

9ήμερη εξερεύνηση της ζούγκλας της Δυτικής Παπούα με 4 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και 4 διανυκτερεύσεις σε σκηνές και σε 

σπίτια ντόπιων, για να αναζητήσουμε απομονωμένες φυλές. 

Στη ζούγκλα διαμονή σε σκηνές και σπίτια ντόπιων (με εξειδικευμένο 

αρχηγό της αποστολής, μάγειρα και βαστάζους για να κουβαλούν τα 

πράγματά μας τον εξοπλισμό και τις βάρκες). Η εξερεύνηση στη 

ζούγκλα περιλαμβάνει βαρκάδες στην ζούγκλα που μπορεί να φτάσουν 

και τις 8 ώρες και trekking που μπορούν να φτάσει και τις 5 ώρες. 

Θα δούμε τις φυλές Dani, Lani, Yali, Manimo και χωριά των Citak Mitak.  

Θα περπατήσουμε για περίπου πέντε ώρες σε ένα μονοπάτι εν μέρει 

λασπωμένο, στη ζούγκλα, για να φτάσουμε στην φυλή Κοροβάι, εκεί 

που οι Κοροβάι κυνηγούν και καλλιεργούν τη γη τους, ενώ θα δούμε και 

τα σπίτια της φυλής στα δέντρα. Στο σημείο αυτό  θα μείνουμε 2 ημέρες 

για να μελετήσουμε τη ζωή τους πως περιποιούνται τα παιδιά τους και 

πως λαμβάνουν την τροφή τους από τη ζούγκλα. 

Κάποιες στιγμές όταν τα νερά είναι ρηχά μπορεί να χρειαστεί να 

βοηθήσουμε το βαρκάρη να σπρώξουμε τη βάρκα αν λίγο κολλήσει. 

Όλα αυτά είναι ασφαλή και ελεγχόμενα από τους ντόπιους 

εξειδικευμένους ξεναγούς. 

Στις ημέρες αυτές θα πραγματοποιήσουμε: 

• Βαρκάδα στον ποταμό Μπράζα ανάμεσα σε τροπική βλάστηση. 

• Πεζοπορία στα βάθη της τροπικής ζούγκλας στο Σεντίκ. 

  

Εμπειρία 2η: Διαμονή στο αρχιπέλαγος Ρατζά Αμπάτ 

• Διαμονή  και βαρκάδες και σνορκελινγκ στο αρχιπέλαγος Ρατζά 

Αμπάτ, από τις ομορφότερες γωνιές του πλανήτη, που ανακάλυψε και 

σας προτείνει το Versus Travel! 

 

Εμπειρία 3η: Αρχιπέλαγος Μολούκες 

• Επισκεπτόμαστε τα νησιά Μολούκες (Maluku), δεν μένουμε όμως 

μονάχα στην πρωτεύουσα: αντίθετα, διεισδύουμε στα νησιά, ακόμα 

και με εσωτερική πτήση, για να τα γνωρίσουμε σε βάθος. 

• Επίσκεψη σε χωριά της φυλής Τσιτάκ Μιτάκ. 

• Διαμονή στον Κόλπο Καμπούι με τους κοραλλιογενείς υφάλους. 

 

Το ταξίδι περιλαμβάνει 

• Ειδική άδεια εισόδου στην Παπούα 

• Δωρεές (donations) στα χωριά 

 

Επιστροφή στη Λίθινη 

Εποχή 

Δυτική Παπούα (Ινδονησία) 

 

Το ταξίδι στη Δυτική Παπούα 

δεν είναι ένα απλό ταξίδι, είναι 

εμπειρία ζωής και ένας 

απαιτητικός ταξιδιώτης που 

θέλει να κερδίσει το μέγιστο από 

την εμπειρία αυτή ξέρει ότι το 

VERSUS TRAVEL μπορεί να του 

το εξασφαλίσει.  

Η Νέα Γουινέα είναι το 2ο μετά τη Γροιλανδία 

μεγαλύτερο νησί της Γης. Σήμερα είναι 

χωρισμένη περίπου στη μέση με μια κάθετη 

γραμμή: η ανατολική της πλευρά λέγεται 

Παπούα-Νέα Γουινέα ή Παπουασία και είναι 

ανεξάρτητη χώρα, ενώ η δυτική της πλευρά 

ονομάζεται Δυτική Παπούα (Ίριαν Τζάγια) και 

αποτελεί τμήμα της Ινδονησίας. Η Δυτική 

Παπούα είναι η πιο απομακρυσμένη και 

ανέγγιχτη περιοχή της Ινδονησίας, ένα από τα 

τελευταία παρθένα μέρη στον πλανήτη. Το 

μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από 

τροπικές αδιαπέραστες ζούγκλες και βάλτους, 

όπου ζουν φυλές για τις οποίες ο χρόνος έχει 

σταματήσει. Χιονοσκεπή βουνά που φτάνουν 

τα 5.000 μέτρα και στα οποία διατηρούνται 

παγετώνες (αν και βρίσκεται μόλις 20 νότια του 

Ισημερινού), ορεινά δάση, άγρια ποτάμια, 

βάλτοι και φαράγγια, συμπληρώνουν μαζί με 

τα τροπικά δάση την αλλόκοτη γεωγραφία της 

περιοχής. Στην Ίριαν Τζάγια, την πιο 

απομακρυσμένη και ανέγγιχτη περιοχή της 

Ινδονησίας, μπορεί ακόμα και σήμερα να 

συναντήσει κανείς μικρές ανεξερεύνητες 

γωνιές χαμένες στη ζούγκλα, με φυλές που 

ζουν σε τόσο μεγάλη απομόνωση από τον 

έξω κόσμο αλλά και μεταξύ τους, ώστε 

υπάρχουν περισσότερες από 300 διαφορετικές 

τοπικές διάλεκτοι, μερικές από τις οποίες 

μιλιούνται από μόλις 2.000 άτομα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για μια από τις πιο ανεξερεύνητες γωνιές του πλανήτη μας. Ένας σύγχρονος κήπος της 

Εδέμ που φιλοξενεί ένα μοναδικό οικοσύστημα. Aπάτητες αμμουδιές με γαλαζοπράσινα νερά, 

ανέγγιχτους κοραλιογενείς ύφαλους σε εκπληκτικούς χρωματισμούς και παρθένα δάση στα βάθη 

της τροπικής ζούγκλας. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του πλανήτη παραμένει έως και σήμερα μια 

πρόκληση για κάθε ταξιδιώτη, μια εμπειρία που πρέπει να γευτεί, ένα όνειρο που πρέπει να 

πραγματοποιήσει, γαιτί δεν είναι απλά ένα ταξίδι, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι σε μια άλλη 

εποχή, ένα ταξίδι στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Στα βάθη της πυκνής ζούγκλας φυλές ιθαγενών, άγνωστες στο δυτικό πολιτισμό, 

ανακαλύπτονται μέχρι και σήμερα. Οι Κοροβάι - Οι Άνθρωποι των Δέντρων - ήρθαν σε επαφή με 

το δυτικό κόσμο μόλις το 1970. Απαράμιλλα ιδιαίτεροι χτίζουν τα σπίτια τους στις κορυφές των 

δέντρων για να βρίσκονται πάνω από τα “κακά πνεύματα” που κατοικούν μέσα στην πυκνή 

βλάστηση. Περισσότερες από χίλιες διαφορετικές φυλές ιθαγενών έχουν καταγραφεί στη Δυτική 

Παπούα μέχρι σήμερα και ο κατάλογος παραμένει ανοικτός. Τα ήθη και έθιμα, οι παραδόσεις, οι 

δοξασίες, το φαγητό, οι διαφορετικοί διάλεκτοι των φυλών αυτών είναι αχαρτογράφητο τοπίο 

αλλά και το Άγιο Δισκοπότηρο για κάθε συνειδητοποιημένο ταξιδιώτη.   

Φτιάξαμε ένα ταξίδι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην ουσία τρεις πολύ 

δυνατές εμπειρίες μαζί. Η αναζήτηση απομονωμένων φυλών της Δυτικής Παπούα και τα δύο 

αρχιπελάγη που θα σας αφήσουν άφωνους, όπως το αρχιπέλαγος Ρατζά Αμπάτ και τα νησιά 

Μολούκες, απομονωμένοι παράδεισοι που θα γνωρίσουμε σε βάθος. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΤΖΑ ΑΜΠΑΤ 

Το αρχιπέλαγος του Ρατζά Αμπάτ είναι ένα σύμπλεγμα από περίπου 1.500 νησιά, τα περισσότερα 

από αυτά ακατοίκητα και τα υπόλοιπα… αραιοκατοικημένα. Το θέαμα που προσφέρουν τα νησάκια 

αυτά, όταν τα προσεγγίζει κανείς αλλά και από αέρος είναι εντυπωσιακό: απόκρημνοι βραχώδεις 

όγκοι, εξωτικές παραλίες λευκής άμμου, κρυμμένες λιμνοθάλασσες, μυστηριώδεις σπηλιές και πάνω 

απ’ όλα τυρκουάζ νερά κρυστάλλινης διαύγειας. Αυτή είναι η μία όψη του αρχιπελάγους. 

Η άλλη είναι αυτή που απαιτεί να διεισδύσει κανείς ακόμη περισσότερο στα νησιά του αρχιπελάγους 

και να παρατηρήσει την απίστευτα πλούσια υποθαλάσσια φύση: οι κοραλλιογενείς ύφαλοι του 

Ρατζά Αμπάτ είναι το όνειρο κάθε πεπειραμένου (ή μη) δύτη! Αν σας αρέσει η εξερεύνηση του βυθού, 

η βουτιά με αναπνευστήρα ή το καγιάκ, τότε μόλις ανακαλύψατε τον παράδεισό σας.  

Υπάρχει ωστόσο και κάτι περισσότερο: η ποικιλία της θαλάσσιας ζωής εδώ είναι τόσο μεγάλη και 

εκτεταμένη, που οι επιστήμονες έχουν χαρακτηρίσει το Ρατζά Αμπάτ ως «βιολογικό πυρήνα», 

θεωρούν μάλιστα ότι τα κοραλλιογενή συστήματα εδώ «συντηρούν» και «αναζωογονούν» με κάποιο 

τρόπο αντίστοιχα κοραλλιογενή συστήματα στον Νότιο Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό! 

Ο καλύτερος τρόπος για να επισκεφθεί κανείς τα νησιά είναι από το Σορόνγκ.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALUKU ISLANDS 

Τα Νησιά Μαλούκες (ή Μαλούκου, ή Τα Νησιά των Μπαχαρικών) είναι μία ξεχωριστή περιφέρεια της 

Ινδονησίας που εντοπίζεται ανάμεσα στα νησιά Κελέβη (ή Σουλαουέζι) και την Παπούα. Παρότι 

σήμερα θεωρούνται (και είναι) μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές της χώρας, τα νησιά αυτά 

ήταν το πρώτο κομμάτι της σημερινής Ινδονησίας που αποικήθηκε από τους Ευρωπαίους 

εξερευνητές, πρώτα τους Πορτογάλους, κατόπιν τους Ισπανούς και τους Ολλανδούς. Αυτό έχει 

αποτυπωθεί και στα ονόματα των ντόπιων, πολλοί από τους οποίους φέρουν ευρωπαϊκά ονόματα.  

Σήμερα λοιπόν τα νησιά θεωρούνται off-the-beaten track διαδρομή για τους ταξιδιώτες. Πολλοί είναι 

οι λόγοι που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της απομόνωσης: αυτή ακριβώς η 

απομόνωση ωστόσο είναι που έχει προστατεύσει τις Μαλούκες, και έτσι πολλά από τα νησιά του 

συμπλέγματος παραμένουν κρυμμένοι παράδεισοι. Το να ταξιδέψει κανείς από το ένα νησί στο άλλο 

δεν είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο (παρότι εμείς το κάνουμε σ’ αυτό το ταξίδι μας!), είναι 

επομένως κάτι που απαιτεί υπομονή και φυσικά πολύ καλό σχεδιασμό.  

Συνολικά 632 νησιά και νησίδες απλώνονται σε μία τεράστια θαλάσσια έκταση και ο καλύτερος 

τρόπος να τα επισκεφθεί κανείς είναι προσεγγίζοντας την πόλη του Άμπον. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυλές Δυτικής Παπούα 
Η Δυτική Παπούα είναι μία πραγματική Κιβωτός του πλανήτη μας. Τα δάση της (rainforests) είναι 

τόσο πυκνά που πολλές φορές η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη – ακόμα και σήμερα. Αυτό το 

στοιχείο είναι που έχει προστατεύσει το κομμάτι αυτό του νησιού από τον «πολιτισμό» και έχει 

επιτρέψει τη διατήρηση φυλών που διαφορετικά ίσως να μην είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. Και 

ακόμα περισσότερο: οι ερευνητές βεβαιώνουν πως στη Δυτική Παπούα ζουν ακόμα φυλές που 

δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με τον «δυτικό πολιτισμό»! 

Και οι φυλές που γνωρίζουμε ωστόσο, μας παρέχουν έναν απίστευτο πλούτο πληροφοριών. 

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι φυλές Ντάνι, αν και οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν το όνομα αυτό για να 

αναφερθούν στον εαυτό τους (οι ίδιοι αποκαλούνται «Μόνι»). Το χαρακτηριστικό στοιχείο των 

Ντάνι είναι πως οι άντρες φορούν ένα είδος θήκης στο πέος τους, με το υπόλοιπο σώμα τους να 

φέρει ελάχιστα έως και καθόλου ρούχα, όπως ελάχιστα φέρουν και οι γυναίκες. Λατρεύουν 

φετιχιστικά σύμβολα και αναπαραστάσεις, χρησιμοποιούν ως μέσο συναλλαγής τα κοχύλια ή 

κάποιες ειδικές πέτρες, ενώ οι άντρες είναι ελεύθεροι στην πολυγαμία, όσο μπορούν να 

φροντίσουν για το σπιτικό τους. Οι γυναίκες Ντάνι τηρούν ένα έθιμο που στα μάτια ενός δυτικού 

είναι αποκρουστικό: για κάθε μέλος της οικογένειάς τους που πεθαίνει, κόβουν ένα δάχτυλο του 

χεριού τους!... 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΙ  

 

2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ 

Άφιξη στο Μπαλί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

3η ημέρα: ΜΠΑΛΙ (ξενάγηση) 

Ολοήμερη εκδρομή στο εσωτερικό του πανέμορφου νησιού. 

Περνώντας εξωτικά τοπία μέσα από ορυζώνες και δάση φοινίκων 

κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του νησιού, όπου βρίσκεται το 

Κινταμάνι. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τα φημισμένα για τα 

χειροτεχνήματά τους χωριά Μας και Ούμπουτ. Φτάνοντας στο 

Κινταμάνι θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα του βουνού και της 

λίμνης Μπατούρ, η οποία είναι κρατήρας παλιού ηφαιστείου. Στη 

συνέχεια κατευθυνόμαστε στο χωριό Σινγκαπαντού, όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία παράσταση χορών 

Μπαρόνγκ. Στην επιστροφή μας θα δούμε επίσης τη σπηλιά του 

Ελέφαντα και τις ιερές πηγές Τίρτα Εμπούλ στο χωριό Ταμπάκ. Μετά 

την ξενάγηση μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας μετά τα 

μεσάνυκτα.  

 

4η ημέρα: ΜΠΑΛΙ – (πτήση) ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ – (πτήση) ΓΟΥΑΜΕΝΑ 

Αναχωρούμε αργά το βράδυ από Μπαλί για Τζαγιαπούρα. Άφιξη 

νωρίς το πρωί και από εκεί με τις τοπικές αερογραμμές σε περίπου 

μισή ώρα θα φτάσουμε στη Γουαμένα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

και χωρίς να χάνουμε χρόνο εξορμούμε στην υπαίθρια αγορά 

Τζιμπάμα. Μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων θα περιηγηθούμε 

ανάμεσα σε εξωτικά φρούτα, μπαχαρικά, χειροποίητα υφάσματα, 

σουβενίρ, νωπά κρέατα αλλά και έτοιμα φαγητά. Από εκεί 

διασχίζοντας ένα μονοπάτι στη ζούγκλα θα ανέβουμε στο λόφο 

Ναπούα και θα επισκεφθούμε τις κοινότητες ιθαγενών Σινάτμα και 

Γιεσαπούτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

  

5η ημέρα: ΓΟΥΑΜΕΝΑ  

Μετά από ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα 

κατευθυνθούμε οδικώς στην κοιλάδα Μπαλιέμ. Η διαδρομή μόλις 

μισή ώρα αλλά πανέμορφη. Βρισκόμαστε στο κέντρο του νησιού, 

σε μια κοιλάδα με έκταση περίπου 1.250 τετρ. χλμ. αποτελεί 

καταφύγιο για αρκετές φυλές, οι οποίες είναι γνωστές ως «Ντάνι». Ο 

πατροπαράδοτος τρόπος ζωής τους, όπως θα διαπιστώσουμε και 

εμείς, βλέποντας τα σπίτια τους, και τις… ενδυματολογικές τους 

συνήθειες, διατηρείται αδιατάρακτος εδώ και πολλά πολλά χρόνια. 

Στο παρελθόν, για οποιοδήποτε είδος προβλήματος (κατοχή 

εδαφών, χοίρων κ.λπ.) μπορούσε να εκραγεί ένας μεγάλος πόλεμος 

μεταξύ των φυλών. Σήμερα, ο πόλεμος μεταξύ των φυλών 

αναπαρίσταται σε έναν χορό που πραγματικά είναι ιδιαίτερα 

περιγραφικός. Στο τέλος θα σφάξουν ένα γουρούνι και θα το 

μαγειρέψουν μαζί με γλυκοπατάτες, χόρτα και λαχανικά για περίπου 

3 ώρες. Επίσης, θα δούμε την 250 ετών μούμια που βρέθηκε στην 

περιοχή και θα ανεβούμε στο όρος Μίλι (περίπου 2 ώρες), όπου σε 

ένα φαράγγι ανάμεσα σε δύο ψηλούς λόφους υπάρχουν αλμυροί 

υδάτινοι πόροι, από τους οποίους οι Ντάνι βγάζουν αλάτι με 

παραδοσιακό τρόπο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

6η ημέρα: ΓΟΥΑΜΕΝΑ – (πτήση) ΝΤΕΚΑ 

Νωρίς το πρωί αναχωρούμε αεροπορικώς για Ντέκα. Μισή ώρα 

πτήσης δυτικά, πάνω από την καταπράσινη ζούγκλα, και φτάσαμε. 

Στην περιοχή προϋπήρχε μια μικρή κοινότητα που εξελίχθηκε σε μια 

υποτυπώδες κωμόπολη μετά την πρόσφατη διοικητική αυτονομία 
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Λίμπεκ 

 

____ 

που κέρδισε η δυτική Παπούα. Η Ντέκα αναπτύσσεται ταχύτατα 

καθώς κυβερνητικά κτήρια κατασκευάζονται συνεχώς και το οδικό 

δίκτυο επεκτείνεται. Στην περιοχή κατοικούν μέλη της φυλής Μανίμο, 

οι οποίοι έχουν υιοθετήσει δυτικές συνήθειες όσον αφορά την 

ενδυμασία αλλά και άλλες πτυχές της καθημερινότητας τους.  

 

7η ημέρα: ΝΤΕΚΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΠΡΑΖΑ (βαρκάδα) – ΜΑΜΠΟΥΛ  

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε με τουκ-τουκ 

για το παραδοσιακό λιμανάκι του Λοκμπόν. Μια ώρα δύσκολης 

οδήγησης σε χωματόδρομους η διαδρομή όμως θα μας 

αποζημιώσει. Από εκεί θα επιβιβαστούμε σε βάρκα και θα 

πλεύσουμε νότια τον ποταμό Μπράζα, έναν από τους 

μεγαλύτερους ποταμούς της περιοχής. Κατά την διάρκεια της 

διαδρομής θα απολαύσουμε την τροπική βλάστηση, εξωτικά πουλιά 

και την πλούσια πανίδα στις όχθες του. Πλέοντας νότια κατά μήκος 

του ποταμού θα σταματήσουμε σε κοινότητες της φυλής Σιτάκ 

Μιτάκ. Τα μέλη της συγκεκριμένης φυλής κατοικούν σε ξύλινα σπίτια 

με αχυρένιες σκεπές και μέχρι το 1980 κυκλοφορούσαν γυμνοί. 

Ωστόσο, η συχνή επαφή τους με τον δυτικό πολιτισμό άλλαξε τις 

συνήθειες τους και οι περισσότεροι πλέον κυκλοφορούν με δυτικά 

ρούχα. Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε αρκετές κοινότητες της 

φυλής αυτής. Οι Σιτάκ Μιτάκ επιβιώνουν κυρίως από το ψάρεμα και 

το κυνήγι αλλά και συλλέγοντας φρούτα και καρπούς. Άφιξη στη 

Μαμπούλ.   

 

8η ημέρα: ΜΑΜΠΟΥΛ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΣΕΝΤΙΚ (ΦΥΛΗ ΚΟΡΟΒΆΙ) 

Παραδοσιακό πρωινό και παρέα με τον τοπικό συνοδό μας 

αναχωρούμε για την κοινότητα Σεντίκ. Πέντε ώρες πεζοπορίας μέσα 

σε λασπώδες έδαφος στα βάθη της τροπικής ζούγκλας. Οι περιοχές 

που θα διανύσουμε χρησιμοποιούνται από τους ιθαγενείς για κυνήγι 

αλλά και για σποραδικές καλλιέργειες, όσο επιτρέπει η νομαδική τους 

ζωή. Το μονοπάτι είναι ο μοναδικός τρόπος να προσεγγίσεις το 

Σεντίκ, μια μικρή κοινότητα από δύο-τρία σπίτια χτισμένα στις 

κορυφές των δέντρων. Εκεί θα συναντήσουμε μέλη της φυλής 

Κοροβάι, που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το δυτικό 

πολιτισμό μόλις το 1970. 

 

9η ημέρα: ΣΕΝΤΙΚ (ΦΥΛΗ ΚΟΡΟΒΆΙ) 

Η σημερινή ημέρα είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσετε από 

κοντά την ιδιαίτερη καθημερινότητα των Κοροβάι. Πως 

περιποιούνται τις καλλιέργειες τους, πως φροντίζουν τα παιδιά τους, 

πως μαγειρεύουν. Κατά την διάρκεια της ημέρας ομάδες ιθαγενών 

χάνονται στην τροπική βλάστηση σε αναζήτηση τροφής. Συλλέγουν 

φρούτα και καρπούς από τα δέντρα αλλά κυρίως κυνηγάνε. Οι 

Κοροβάι παίρνουν μαζί όλη την οικογένεια στο κυνήγι. Βασική τους 

τροφή είναι το “Σάγκο” ένα άμυλλο που εξάγεται από τον κορμό των 

φοινικόδεντρων και το συνδυάζουν με λαχανικά, έντομα και κρέατα. 

Το φαγητό αυτό το τυλίγουν σε φύλλα και το ψήνουν στη φωτιά. Η 

θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των Κοροβάι. Πιστεύουν 

ότι το σύμπαν είναι γεμάτο πνεύματα δαιμόνων αλλά και των 

προγόνων τους. Τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά στοιχεία τους είναι 

πως μένουν σχεδόν ημίγυμνοι και κατοικούν σε καλύβες που χτίζουν 

πάνω σε δέντρα, έως και τριάντα ή σαράντα μέτρα από το έδαφος! 

 

10η ημέρα: ΣΕΝΤΙΚ - ΜΑΜΠΟΥΛ 

Αποχαιρετούμε τους Κοροβάι και παίρνουμε το δρόμο της 

επιστροφής μέσα από την τροπική ζούγκλα. Διασχίζουμε το ίδιο 

μονοπάτι και πέντε ώρες μετά φτάνουμε στο Μαμπούλ. 

Τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τραπεζούντα 

 

11η ημέρα: ΜΑΜΠΟΥΛ – ΛΟΚΜΠΟΝ – ΝΤΕΚΑ  

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με παραδοσιακό πρωινό και στη 

συνέχεια περπατώντας θα μεταβούμε στη βάρκα μας για 

επιβίβαση και αναχώρηση για Λοκμπόν. Θα πρέπει τώρα να 

πλεύσουμε αντίθετα με τη ροή του νερού στους ποταμούς Σιρέζ και 

Μπράζα. Την περίοδο της ξηρασίας θα χρειαστούμε περισσότερο 

χρόνο για τον γυρισμό καθώς υπάρχει πιθανότητα σε κάποια 

σημεία να απιβιβαστούμε από τη βάρκα μας και να περπατήσουμε 

γιατί η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμα και να βοηθήσουμε τον 

βαρκάρη μας να σπρώξει τη βάρκα του στα ρηχά νερά. Μετά από 

περίπου εννέα ώρες φτάνουμε στο Λοκμπόν και από εκεί οδικώς 

στο ξενοδοχείο μας στη Ντέκα.   

 

12η ημέρα: ΝΤΕΚΑ – (πτήση) ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ – (πτήση) ΣΟΡΟΝΓΚ 

Μετά από ένα τριήμερο στα βάθη της τροπικής ζούγκλας ήρθε η 

ώρα να επιστρέψουμε στον πολιτισμό. Η σημερινή ημέρα 

περιλαμβάνει αεροπορικές μεταφορές προκειμένου να 

προσεγγίσουμε την πόλη Σορόνγκ, από όπου και θα 

εξερευνήσουμε το Αρχιπέλαγος Ράτζα Αμπάτ, μια από τις 

ομορφότερες γωνιές του πλανήτη. Αναχωρούμε το πρωί για 

Τζαγιαπούρα και από εκεί το μεσημέρι για Σορόνγκ. Άφιξη στη 

Σορόνγκ το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

 

13η ημέρα: ΣΟΡΟΝΓΚ - ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΤΖΑ ΑΜΠΑΤ (ΒΑΪΣΑΪ) 

Πρωινό ξύπνημα, πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το 

λιμάνι, από όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της γραμμής για 

Βασαϊ, πρωτεύουσα του Αρχιπέλαγους. Το Αρχιπέλαγος Ρατζά 

Αμπάτ είναι ένα σύμπλεγμα χιλιάδων νησιών καλυμένων με πυκνή 

τροπική βλάστηση. Είναι γνωστό για τους υπέροχους 

κοραλιογενείς ύφαλους, τα γαλαζοπράσινα νερά στις ακτές του 

και την πλούσια πανίδα του. Από το Βαϊσαϊ, με ταχύπλοα σκάφη, 

θα μεταβούμε στο ειδυλλιακό ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο.  

 

14η ημέρα: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΤΖΑ ΑΜΠΑΤ (ΒΑΪΣΑΪ) – ΚΟΛΠΟΣ 

ΚΑΜΠΟΥΙ 

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ολοήμερη εξόρμηση στον 

μαγευτικό κόλπο Καμπούι. Μετά το λιμάνι του Βαϊσαϊ και κάποια 

στενά περάσματα μεταξύ των δεκάδων νησιών ξαφνικά θα 

αντικρίσουμε τον Κόλπο Καμπούι. Ο κόλπος περιβάλει ένα 

σύμπλεγμα από δεκάδες μικρά νησιά με διάφανα νερά και 

πολύχρωμους κοραλλιογενείς ύφαλους. Η περιοχή είναι ο 

παράδεισος για τους λάτρεις των καταδύσεων. Ένας υπέροχος 

βυθός γεμάτος εξωτικά ψάρια και πολύχρωμα κοράλλια μας 

περιμένει να τον εξερευνήσουμε.   

 

15η ημέρα: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΙ– ΝΗΣΙ ΠΙΑΝΕΜΟ 

Μετά από ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα 

ξεκινήσουμε την ημέρα με μια επίσκεψη στο νησί Πιανέμο. Άνετα 

παπούτσια είναι απαραίτητα γιατί θα χρειαστεί να περπατήσουμε 

περίπου 10 λεπτά προκειμένου να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο 

του νησιού, η εκπληκτική θέα όμως πραγματικά θα μας 

αποζημιώσει. Τα γαλαζοπράσινα νερά που αγκαλιάζουν τα 

δεκάδες καταπράσινα νησιά στο βάθος του ορίζοντα είναι μια 

εικόνα που θα μας μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για έναν πίνακα 

ζωγραφικής που φιλοτέχνισε η Μητέρα Φύση. Από εκεί θα 

συνεχίσουμε για το χωριό Αρμπορέκ όπου οι ντόπιοι υποδέχονται 

τους επισκέπτες με τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς. Εκεί θα 

έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά πως είναι η 

καθημερινότητα των κατοίκων του Αρχιπελάγους. Ιδιαίτερο 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενδιαφέρον έχουν τα χειροποίητα αντικείμενα που χρησιμοποιούν 

οι ιθαγενείς στις διάφορες δραστηριότητες τους. 

 

16η ημέρα: ΝΗΣΙ ΠΙΑΝΕΜΟ  

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει πολύ πρωινό ξύπνημα (05:00) και 

άμεση αναχώρηση για πεζοπορία στη ζούγκλα, προκειμένου να 

δούμε τα “Πουλιά του Παραδείσου”, όπως τα αποκαλούν, να 

χορεύουν στο φως της χαραυγής. Πρόκειται για ένα 

συναρπαστικό θέαμα που σίγουρα αξίζει τον κόπο. Στην συνέχεια 

θα κατευθυνθούμε στο χωριό Σοουγκρεϊ, ένα παραθαλάσσιο 

ψαροχώρι που περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση και 

φοινικόδεντρα. Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε 

εξωτικά πουλιά να φτερουγίζουν στην πρωινή αύρα καθώς η μέρα 

θα ξεκινά. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ταΐσουμε τα ψάρια 

στους ύφαλους που καλύπτουν την παραλία μπροστά από το 

χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 8:00. Η υπόλοιπη ημέρα 

είναι ελεύθερη για χαλάρωση.  

 

17η ημέρα: ΝΗΣΙ ΠΙΑΝΕΜΟ – ΡΑΤΖΑ ΑΜΠΑΤ - ΣΟΡΟΝΓΚ – ΑΜΠΟΝ 

(ΝΗΣΙΑ ΜΟΛΟΥΚΕΣ) 

Ημέρα μετακινήσεων η σημερινή και ξεκινάμε με μετάβαση στο 

λιμάνι του Βαϊσαϊ και από εκεί με το πλοίο της γραμμής στο 

Σορόνγκ. Στην συνέχεια οδικώς από το λιμάνι στο αεροδρόμιο από 

όπου θα πετάξουμε για τα νησιά Μολούκες και το Αμπόν. Το 

Αμπόν είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλά όμορφα αξιοθέατα, από 

τις πρώτες δυτικές αποικίες στην περιοχή, με μεγάλη ιστορία. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι του νησιού πλέον είναι ένα μείγμα ντόπιων 

και δυτικών. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.  

  

18η ημέρα: ΑΜΠΟΝ (ξενάγηση) 

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο 

μας και άμεση αναχώρηση για επίσκεψη στο γειτονικό χωριό Βαϊ, 

όπου θα δούμε το ιερό χέλι. Το χέλι, που οι ιθαγενείς αποκαλούν 

Μορέα, ζει σε μια δεξαμενή μερικών μέτρων και τρέφεται με αυγά. 

Σύμφωνα με τους ντόπιους το χέλι ανήκει σε κάποια τοπική θεότητα 

και δεν πρέπει να το παρενοχλούν. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε 

στην πόλη και θα επισκεφθούμε το Μνημείο Πατιμούρα. Ο 

Πατιμούρα ήταν ηγετική προσωπικότητα των ιθαγενών και 

διακρίθηκε στον πόλεμο εναντίον των γερμανών αποικιοκρατών το 

1817.  Από εκεί θα μεταβούμε στο οχυρό Νέα Βικτώρια, που 

κατασκευάστηκε από πορτογάλους το 1957. Το απόγευμα θα 

κατευθυνθούμε οδικώς στο μνημείο της τοπικής ηρωίδας, Μάρθα 

- Κριστίνα Τιαχάχου, στην κορυφή ενός λόφου για να 

απολαύσουμε ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη.      

  

19η ημέρα: ΑΜΠΟΝ – ΤΕΡΝΑΤΕ 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και από εκεί, 

με πτήση μίας ώρας, θα μεταβούμε στο Τερνάτε. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και αμέσως εξορμούμε στην πόλη ξεκινώντας από το 

οχυρό Τολούκο. Το οχυρό κατασκευάστηκε το 1540 από τον 

πορτογάλο Φρανσίσκο Σεράο και στη συνέχεια καταλήφθηκε από 

διάφορες δυνάμεις που κυριάρχησαν στην περιοχή στο πέρασμα 

των χρόνων. Ανακαινίστηκε το 1996 από τότε λειτουργεί ως 

τουριστικό αξιοθέατο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Μπατού 

Άνγκους για να δούμε τους “Φλεγόμενους Βράχους”. Πρόκειται για 

ένα εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο που έχει εξελιχθεί σε ένα από 

τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Οι «Φλεγόμενοι 

Βράχοι» είναι τεράστιοι βράχοι που εκτοξεύθηκαν στη θάλασσα 

μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Γκαμαλάμα το 1673. Από εκεί θα 

επισκεφθούμε την λίμνη Τολίρε. Μια μικρή σχετικά λίμνη με 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καταπράσινα νερά που βρίσκεται μέσα σε έναν κρατήρα 

ηφαιστείου.  

 

20η ημέρα: ΤΕΡΝΑΤΕ – ΤΙΝΤΟΡΕ – ΤΕΡΝΑΤΕ  

Η σημερινή ημέρα είναι πλούσια σε ξεναγήσεις. Μετά από ένα καλό 

πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα μεταβούμε στο λιμάνι Μπάστιονγκ 

και από εκεί με ταχύπλοα στο νησί Τιντόρε. Πρώτη μας επίσκεψη 

στο νησί το οχυρό Ταχούλα. Το οχυρό κατασκευάστηκε από τους 

Ισπανούς το 1610 σε ένα ύψωμα δίπλα στο χωριό Σουασίου και 

επιβλέπει το αρχιπέλαγος Χαλμαχέρα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στο Μουσείο του Σουλτανάτου Τιντόρε, που διοικούσε την 

ευρύτερη περιοχή μέχρι και τον 18ο αιώνα και απο εκεί στο οχυρό 

Τόρε. Το συγκεκριμένο οχυρό κατασκευάστηκε το 1578 από τον 

Σάντσο ντε Βασκονσέλος, μετά την έγκριση του Σουλτάνου Γκαπί. 

Επιστρέφουμε στο Τερνάτε και συνεχίζουμε τις ξεναγήσεις με το 

οχυρό Γκαμλάμο. Το Γκαμλάμο, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο 

οχυρό στο Τερνάτε και κατασκευάστηκε το 1512 από τους 

πορτογάλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη λίμνη Λαγκούνα 

στη νότια πλευρά του νησιού. Η θέα της λίμνης με τα πράσινα νερά 

περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση και στο βάθος του 

ορίζοντα τα νησιά του αρχιπέλαγους είναι πραγματικά εκπληκτική. 

Η σημερινή ημέρα κλείνει με ηλιοβασίλεμα από το οχυρό Καλαματά 

(1540) νότια της πόλης. Διανυκτέρευση στο Τερνάτε. 

  

21η ημέρα: ΤΕΡΝΑΤΕ – ΤΖΑΚΑΡΤΑ (πτήση, ξενάγηση) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το νησί της Ιάβας και την 

πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα. Η Τζακάρτα, η 

«νικηφόρα και ακμάζουσα», όπως την ονόμασε στις 22/6/1527 ο 

Φαταχιλάχ, ένας νεαρός ηγεμόνας από το Βορρά που κατέλαβε 

την πόλη, βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Ιάβας, στη θέση που 

τον 5ο αι. βρισκόταν ένας ινδουιστικός οικισμός, που λεγόταν 

Καλάπα. Πρωτεύουσα της αποικίας των Ολλανδικών Ανατολικών 

Ινδιών από το 1619, μετονομάστηκε σε Μπατάβια, για να ξαναβρεί 

το παλιό όνομά της το 1942, όταν οι Ιάπωνες που κατέλαβαν την 

πόλη προσπάθησαν να κερδίσουν την εύνοια των κατοίκων. 

Χαοτική, πολυπληθής και κοσμοπολίτικη, η Τζακάρτα είναι μια πόλη 

γεμάτη αντιθέσεις. Ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε μεταξύ άλλων το Εθνικό 

Μουσείο (1862), το καλύτερο μουσείο της Ινδονησίας και από τα 

καλύτερα της Νοτιοανατολικής Ασίας (συλλογές από αντικείμενα 

διαφόρων εθνικών ομάδων - ενδυμασίες, μουσικά όργανα κ.λπ. - 

μπρούντζινα αντικείμενα της ινδουιστικής περιόδου, κινέζικα 

κεραμικά κ.λπ.), το Εθνικό Μνημείο -μία κολόνα ύψους 132 μέτρων 

στην Πλατεία Μερντέκα-, την παλιά πόλη Μπατάβια με τα 

ανακαινισμένα κτίρια και την κεντρική Πλατεία Ταμάν Φαταχιλά 

Taman, καθώς και την αγορά αντικών στην Τζαλάν Σουραμπάγια. 

 

22η ημέρα: ΤΖΑΚΑΡΤΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής 

μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

23η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

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  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. Γι’ αυτό 

και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: Φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι 

δυνατόν. Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη*  Από Λάρνακα** 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/10, 14/11, 19/12 

€ 6.790 
€ 6.970 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 7.990 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: +1.350 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Απαιτούνται  2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  

Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη 

διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία 4* στο Μπαλί και στην Τζαγιαπούρα. Στη 

ζούγκλα διαμονή σε σκηνές και σπίτια ντόπιων 

 Ημιδιατροφή. 

 Πλήρης διατροφή στο Μαμπούλ, το Σεντίκ, το Ρατζά 

Αμπάτ, τον Κόλπο Καμπούι, το Νησί Πιανέμο.  

 Πρωινό στο Μπαλί. 

 Ειδική άδεια εισόδου στην Παπούα   

 Στην πορεία μας στη ζούγκλα θα έχουμε εξειδικευμένο 

αρχηγό της αποστολής, μάγειρα και αχθοφόρους 

 Η αποστολή στη ζούγκλα θα γίνει με ξύλινη 

μηχανοκίνητη βάρκα που θα είναι μόνο για εμάς. Η κάθε 

βάρκα χωράει 6 άτομα  

 Δωρεές (donation) στα χωριά 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων & 

επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία 

καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα 

επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για 

έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες 

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων. €950 

 Βίζα Ινδονησίας:  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 300€.  

 

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/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

Στοά Καλλιγά, Σύνταγμα, 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 στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες 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, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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! 


