
Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στο μυστηριακό Θιβέτ, τη "στέγη του κόσμου". Η χώρα του Δαλάι Λάμα, είναι 

ένας τόπος μακρινός, γεμάτος αινίγματα για τον δυτικό άνθρωπο, που ακούγοντας και μόνο το όνομά του, 
αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του και ονειρεύεται κατάλευκα από χιόνι όρη, σιωπηλούς μοναχούς, μυστηριακά 
μοναστήρια. Το Θιβέτ υπήρξε πάντοτε μία μεγαλειώδης περιοχή, ένας ιερός τόπος. Σε ολόκληρο το θιβετιανό 
έδαφος - αυτό το τεράστιο υψίπεδο σπαρμένο με γεωλογικές εξάρσεις που ταλαντώνεται έχοντας ως φυσικό 
σύνορο την οροσειρά των Ιμαλαΐων - ζει ένας λαός πολύ φτωχός, αλλά και πολύ προσκολλημένος στην 
παράδοση. Αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, ο θιβετιανός λαός οικοδόμησε έναν ιδιότυπο πολιτισμό, μια 
κλειστή, σχεδόν απόλυτη θεοκρατική κοινωνία.  

Με το ταξίδι αυτό θα επισκεφθούμε επίσης και ένα τμήμα της Νότιας Κίνας με τεράστιο ενδιαφέρον, που δεν 

περιλαμβάνεται σε άλλα προγράμματα, όπως το Τσεγνκντού (πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν), με τα 
χαριτωμένα ασπρόμαυρα αρκουδάκια Πάντα και τον πέτρινο Βούδα του Λεσάν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  Αναχωρήσεις: 25/06 (ζητείστε μας το 11ήμερο πρόγραμμα από 1999€), 11.08, 22.09, 20.10              13 Ημέρες 

 
 
 

ΕΚΤ ΕΤ ΑΜΕΝΟ ΘΙΒΕΤ  
 ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΤΣΟΥΑΝ 

Βούδας του Λεσάν 

Αρχηγός εξειδικευμένος στον Θιβετιανό πολιτισμό 
 

Με πτήσεις από και προς το Θιβέτ  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KL 1576   11.08     ΑΘΗΝΑ- AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ           17.15 - 19.50  

KL  891    11.08    AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ  21.05 - 12.50+1  

KL  892    23.08    ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ - AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 14.35 -19.05   

KL 1581   23.08     AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -ΑΘΗΝΑ           20.55 - 01.10  

Η διαφορετικότητα του Versus 

 Σκοπός στα ταξίδια μας είναι να αποκομίσουμε εμπειρίες και γνώσεις, που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τα 

πράγματα. Το ταξίδι αυτό είναι σχεδιασμένο από τοVersus ειδικά μέσα από αυτό το πρίσμα. 

Έτσι: 

  Το ταξίδι αυτό συνοδεύει βουδιστής αρχηγός, απόλυτα εξειδικευμένος στον Θιβετιανό πολιτισμό. Με τη 

βοήθειά του θα μυηθείτε στις βασικές αρχές του Θιβετιανού Βουδισμού.  

  Δεν αποτελεί ένα απλό πέρασμα από το Θιβέτ με επίσκεψη μόνο της Λάσα. Είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης σε 

βάθος. Εκτός από τη Λάσα εξερευνούμε σημεία του, που είναι εκτός των τουριστικών διαδρομών. Έτσι 

περιδιαβαίνοντας τα Ιμαλάια αναζητούμε αυθεντικές εικόνες και Θιβετιανά μοναστήρια στο Γκυαντσέ και στο 

Σιγκατσέ. Τα μοναστήρια Ντρεπούνγκ και Σέρα, που θα δούμε στα περίχωρα της Λάσα είναι επίσης από τα πιο 

συγκλονιστικά του Θιβέτ.  

  Με τέλειες πτήσεις με τις οποίες έχουμε το μικρότερο χρόνο πτήσης για την περιοχή. Η επιστροφή 

είναι αυθημερόν χωρίς διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. 

  Πέρα από τις "κλασικές" πόλεις του Θιβέτ - Λάσα, Σιγκάτσε, Γκυαντσέ – επισκεπτόμαστε και διαμένουμε 

στο Τσετάνγκ (στο 13ήμερο πρόγραμμα), που θεωρείται η κοιτίδα του Θιβετιανού πολιτισμού, με μια από τις 

πιο ιερές λίμνες και ξεχωριστά μοναστήρια. Αφιερώνουμε έτσι στο Θιβέτ 8 διανυκτερεύσεις για να το απολαύσουμε 

και να το εξερευνήσουμε.   

Με το πρόγραμμα αυτό επισκεπτόμαστε ένα τμήμα της Κίνας με τεράστιο ενδιαφέρον, που δεν περιλαμβάνεται 

σε άλλα προγράμματα, όπως το Τσεγνκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν, με τα τρισχαριτωμένα, 

ασπρόμαυρα αρκουδάκια Πάντα και τον τεράστιο πέτρινο Βούδα του Λεσάν. 

  Με πτήσεις από και προς το Θιβέτ 

  Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 



 

 Επισκεφθείτε το μοναστήρι Τασιλούνπο και την εξαίσια οκταγωνική στούπα Κουμπούμ 

στη Σιγκάτσε 

 Εξερευνήστε το μεγαλοπρεπές Ανάκτορο Ποτάλα που δεσπόζει στις πλαγιές του 

Κόκκινου Βουνού 

 Θαυμάστε τον σπουδαιότερο ναό του Θιβέτ, τον Τζοκάνγκ  

 Εκδράμετε στα τρία από τα πιο ιερά Βουδιστικά μοναστήρια ολόκληρης της χώρας, το 

Ντρεπούνγκ, το Σέρα και το Τσουρπού 

 Απολαύστε εκπληκτικά τοπία με χιονισμένες ορεινές και χωριά με χαμηλά σπίτια από 

λάσπη 

 Συναντήστε τα τρισχαριτωμένα, ασπρόμαυρα αρκουδάκια Πάντα στην πρωτεύουσα 

της επαρχίας Σετσουάν, το γοητευτικό Τσενγκτού 

 Αντικρίστε τον τεράστιο πέτρινο Βούδα του Λεσάν 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Θιβετιανοί, Θιβετιανός Βουδισμός 

 

Οι Θιβετιανοί είναι ένα μείγμα διάφορων λαών που αναμίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. 

Η πρωτόγονη σαμανιστική θρησκεία Μπον υπήρξε η αιτία που το Θιβέτ εμφάνισε ένα σχετικώς ομοιογενές 

κράτος από τον 7ο αιώνα και ο βασιλιάς Σρονγκ Μπτσαν Σγκαμ Πο μέσα σε λίγα χρόνια διείσδυσε βαθιά 

στην Κίνα και υποχρέωσε τον αυτοκράτορα να συνάψει ειρήνη.  

Στο μεταξύ ανάγκασε τον βασιλιά του Νεπάλ να ανακηρύξει εαυτόν υποτελή του Θιβέτ και παντρεύτηκε μια 

κόρη καθενός από τους δυο αυτούς ηγεμόνες. Επειδή οι πριγκίπισσες τόσο του Νεπάλ όσο και της Κίνας 

ήταν βουδίστριες, ο βασιλιάς πείσθηκε να ασπαστεί τη θρησκεία τους και να την επιβάλει σαν επίσημη 

θρησκεία του κράτους του. 

Τελικά ο Βουδισμός εγκαταστάθηκε οριστικά στο Θιβέτ μετά την επίσκεψη του Παντμασαμπάβα από την 

Ινδία, στα τέλη του 8ου αιώνα. 

Η θρησκεία Μπον μετασχηματίστηκε ώστε να μιμηθεί τη βουδιστική δομή και τελικά ενσωματώθηκε στον 

θιβετιανό ταντρικό βουδισμό. Οι μόνοι που δεν άλλαξαν και αρνήθηκαν να αφομοιωθούν ήταν οι μπόνπο, 

που η πίστη τους θεωρήθηκε ότι βρίσκεται μεταξύ δεισιδαιμονίας και μαγείας. 

Ο ταντρικός βουδισμός είχε ενωτικό αποτέλεσμα, καθώς έδωσε σε όλους αυτούς τους λαούς μια 

ομοιόμορφη δοξασία και είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός θιβετιανού αλφαβήτου, ώστε να 

μπορούν να μεταφραστούν τα ιερά κείμενα του ινδικού βουδισμού. Αυτή η καινοτομία οδήγησε στη 

γλωσσική ενοποίηση της χώρας και στην τυποποίηση της εκπαίδευσης. 

Οι διαφορές ανάμεσα στις σχολές του θιβετιανού βουδισμού και στις άλλες 

βουδιστικές σχολές είναι σημαντικές. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

θιβετιανού βουδισμού είναι το δόγμα της μετενσάρκωσης των λάμα και το 

ιδιόμορφο πάνθεόν του. Αρκετές θεότητες είναι τρομακτικές και δεν 

συνδέονται με τον κινεζικό  βουδισμό. 

Στον θιβετιανό βουδισμό χρησιμοποιούνται πολυάριθμα φυλαχτά και 

σκεύη που εξυπηρετούν ιερούς σκοπούς. Μερικά από αυτά είναι: Ο Τροχός 

της Ζωής που διακοσμεί συχνά τους ναούς και συμβολίζει τον κύκλο του 

πόνου και της αναγέννησης, ο Τροχός της Προσευχής και τα Λάβαρα της 

Προσευχής. 

Με την εισαγωγή του βουδισμού άρχισαν να πέφτουν όλα τα εμπόδια των 

φυλετικών και οικογενειακών δομών και το πιο εκπληκτικό αποτέλεσμα ήταν ότι οι φιλοπόλεμοι και αιμοδιψείς 

λαοί μεταμορφώθηκαν σε ειρηνιστές, μέχρι σημείου σήμερα να είναι ανυπεράσπιστοι.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

για το Τσεγνκντού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ  

Άφιξη στο Τσενγκτού, που έχει διατηρήσει την αίσθηση της ιστορικής 

συνέχειας με ξεχωριστή γοητεία και περιήγηση στα στενάκια της  

παλιάς πόλης (Kuanzhai Xiangzi), όπου θα έχουμε και την ευκαιρία να 

απολαύσουμε το τσάι μας σε ένα από τα διάσημα τεϊοποτεία στα 

οποία συχνάζουν οι ντόπιοι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ - ΛΕΣΑΝ - ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 
Το πρωί θα επισκεφθούμε το Κέντρο Προστασίας Πάντα 

και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό το 

Λεσάν, όπου θα δούμε τον μεγαλύτερο πέτρινο Βούδα του 

κόσμου (ύψος: 71 μέτρα), ο οποίος από το 1996 έχει 

ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ - ΛΑΣΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Λάσα, την 

επιβλητική πρωτεύουσα του Θιβέτ. Χτισμένη σε μια επίπεδη 

κοιλάδα που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους, η Λάσα 

υπήρξε μέχρι το 1959 η έδρα του Δαλάι Λάμα. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΣΑ (Ποτάλα, Τζοκάνγκ, Μπαρκόρ, Θερινά ανάκτορα Νορμπουλίγκα)  

Η ιερή πρωτεύουσα του Θιβέτ οδηγεί μέχρι σήμερα τους επισκέπτες στον μυστηριώδη κόσμο του θιβετιανού 

βουδισμού. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανάκτορο Ποτάλα, ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 13 ορόφων και 

1.000 δωματίων, που δεσπόζει στις πλαγιές του Κόκκινου Βουνού. Στη συνέχεια μας περιμένει ο ναός 

Τζοκάνγκ, ο σπουδαιότερος του Θιβέτ. Στο εσωτερικό του, δείγματα θιβετιανής τέχνης φωτίζονται από κεριά 

βουτύρου, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα. Φεύγοντας από τον ναό, θα διασχίσουμε το 

Μπαρκόρ, τον κεντρικό δρόμο του προσκυνήματος, στον οποίο οι πιστοί (και οι τουρίστες φυσικά) 

κινούνται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Εκεί, έμποροι και μικροπωλητές δημιουργούν μια 

φασαριόζικη πολυχρωμία και είναι το ιδανικό μέρος για να αγοράσετε θρησκευτικά σουβενίρ. Εν συνεχεία 

θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα Νορμπουλίγκα, που στη Θιβετιανή διάλεκτο σημαίνει "Πάρκο του 

θησαυρού". Πρόκειται για μια τεράστια έκταση με κήπους, ναούς και εξοχικές κατοικίες των Δαλάι Λάμα στα 

δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, στις όχθες του ποταμού Koυίτσου, που χρονολογείται από το 1740 μ.Χ. 

Ακολουθεί δείπνο με παραδοσιακούς χορούς σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 



6η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΣΑ - ΤΣΕΤΑΝΓΚ   

Πρωινή αναχώρηση για το Τσετάνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαννάν, που θεωρείται από πολλούς η 

κοιτίδα του Θιβετιανού πολιτισμού. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το αρχαίο μοναστήρι Σάμυε. 

Συνεχίζουμε για το Τσετάνγκ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκεφθούμε το 

επιβλητικό παλάτι Yombulakhang, το οποίο κτίστηκε από τον πρώτο βασιλιά του Θιβέτ Νιάτρι Τσεμπό κατά 

τον 2ο αιώνα, αλλά και το μοναστήρι Tranduk που ξεχωρίζει στην περιοχή. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΤΑΝΓΚ - ΓΚΥΑΝΤΣΕ  

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα αναχωρήσουμε για την παλιά πόλη Γκυαντσέ. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής μας θα περάσουμε δίπλα από την πανέμορφη λίμνη Γιαμντρόγκ, την "Τιρκουάζ λίμνη" - μια από 

τις τρεις ιερές λίμνες του Θιβέτ - και θα δούμε τον παγετώνα 

Καρέλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΥΑΝΤΣΕ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛΚΟΡ, ΣΤΟΥΠΑ 

ΚΟΥΜΠΟΥΜ) - ΣΙΓΚΑΤΣΕ 

Το πρωί θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Πελκόρ, που ιδρύθηκε 

τον 15ο αιώνα. Μέσα από τα τείχη της μονής αναδύεται η 

εξαίσια οκταγωνική στούπα Κουμπούμ (Τόπος των Χιλίων 

Εικόνων). Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η στούπα αυτή 

διαθέτει υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται η 

πορεία προσευχής. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη 

Σιγκάτσε, το δεύτερο μεγάλο κέντρο του Θιβέτ και έδρα του 

Πάντσεν Λάμα, ο οποίος θεωρείται μετενσάρκωση του 

Αμιτάμπα (ο Βούδας του άπειρου φωτός) - ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος του Θιβετιανού Βουδισμού, μετά 

από τον Δαλάι Λάμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΤΣΕ - ΛΑΣΑ 

Θα επισκεφθούμε το σημαντικότερο αξιοθέατο της Σιγκάτσε, το μοναστήρι Τασιλούνπο, που ιδρύθηκε το 

1447 από τον πρώτο Δαλάι Λάμα. Εδώ βρίσκεται ένα τεράστιο άγαλμα ύψους 26 μέτρων του Μελλοντικού 

Βούδα (Μαϊτρέγια). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Λάσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο Μπαρκόρ και την παλιά πόλη της Λάσα. 

Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΣΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΝΤΡΕΠΟΥΝΓΚ & ΣΕΡΑ)  

Για μια καλύτερη γνωριμία με τον μυστηριακό κόσμο του 

Θιβέτ, θα επισκεφθούμε τα περίφημα μοναστήρια 

Ντρεπούνγκ και Σέρα στα περίχωρα της πρωτεύουσας. 

Πρόκειται για δύο από τα πιο ιερά Βουδιστικά μοναστήρια 

ολόκληρης της χώρας, στα οποία συρρέουν εκατοντάδες 

πιστοί για να προσευχηθούν. Το μοναστήρι Ντρεπούνγκ ήταν 

κάποτε το μεγαλύτερο του κόσμου και φιλοξενούσε 10.000 

μοναχούς. Σήμερα ζουν εδώ περίπου 600 μοναχοί, αλλά είναι 

εντυπωσιακό αν σκεφθεί κανείς ότι το μοναστήρι γλύτωσε 

από εμφύλιους πολέμους, από επιδρομές Μογγόλων και από 

την πολιτιστική επανάσταση. Επόμενος σταθμός μας είναι το 

μοναστήρι Σέρα. Εδώ θα δούμε την κεντρική αίθουσα των 

συνελεύσεων, όπου υπάρχουν αναρτημένα τεράστια 

λάβαρα. Στη μονή λειτουργούν ακόμη τρεις σχολές που είναι αφιερωμένες στη σπουδή του αποκρυφιστικού 

ταντρισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΣΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΣΟΥΡΠΟΥ) 

Σήμερα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Τσουρπού, που βρίσκεται 70 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά της Λάσα, σε 

υψόμετρο 4.300 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1159, καταστράφηκε το 1966 κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής 

επανάστασης και άρχισε να ξανακτίζεται το 1980. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΣΑ – ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στο Τσενγκτού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση της περίφημης όπερας Σετσουάν. Διανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ- ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Αθήνα. Άφιξη μετά τα μεσάνυχτα. 



 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 11/08 – 13 ημέρες 

** SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ** 

2350 € 
2500 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 22/09, 20/10 – 13 ημέρες  

2550 € 
2700 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 620 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 25/06 – 11 ημέρες 

1999 € 
2149 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 480 € 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία 5* στην Κίνα, 4* στη Λάσα, τα καλύτερα διαθέσιμα στο υπόλοιπο Θιβέτ, όπου η τουριστική 

υποδομή είναι χαμηλή  
 Ημιδιατροφή  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας αρχηγός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, βίζα Κίνας, άδεια εισόδου στο Θιβέτ, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. 

Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα 

επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή 

περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: 850 € 

 Βίζα Κίνας: Για την έκδοση της βίζας απαιτείται διαβατήριο με 6μήνη ισχύ - το οποίο παραδίδεται στα 

Γραφεία μας τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση μαζί με μία έγχρωμη φωτογραφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις από 

Λάρνακα.   

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. 

Απαιτείται  1  διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

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

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

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

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

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

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

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

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

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

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

κατάθεση της προκαταβολής.  

 
 

 
 



 



 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 

τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν 

μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

 

 

 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

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

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

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

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

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

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

που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

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

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

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

πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 12). Σας 

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

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

άτοκων δόσεων.   

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

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

θα επισκεφθείτε. 

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

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία 

της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για 

την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο.   



 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

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

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

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

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

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

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

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

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

 Άτοκες δόσεις  

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

μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

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

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

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

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

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

μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

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

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

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

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

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

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

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

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

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

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

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

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

τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

ειδική κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

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

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

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

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



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

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

τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 

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

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

για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 

κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  

αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

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

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

Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

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

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

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

σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

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

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

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

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

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

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

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

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

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

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

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

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

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

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

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

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

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

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

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

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

 

 



 Ενημερωμένο Site στο Internet  

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

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

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

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

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

του ταξιδιού τους. 

 

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

 


