
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 

  

Με επέκταση Βαρανάσι και Βοµβάη 

 

 
Ινδία: Μια χώρα συνώνυµη του εξωτικού και του µυστηριώδους.  
Τεράστια βουνά, αιώνια χιονισµένες βουνοκορφές, δάση, ζούγκλες, έρηµοι, τροπικές παραλίες, 
κοιλάδες, ποταµοί, ποικιλόµορφη χλωρίδα και πανίδα, πλούσια καλλιτεχνική κληρονοµιά, 
πνευµατικός πλούτος, µεγαλόπρεποι ναοί, πληθωρικό πάνθεον, ιεροτελεστίες, γκουρού, 
φακίρηδες, φυλές, γλώσσες, χρώµατα, εκπληκτικές αγορές, µικροπωλητές, ζητιάνοι, µυρωδιές, 
γεύσεις, ήχοι, αγελάδες, ποδήλατα, κοσµοπληµµύρα, έθιµα και παραδόσεις που διατηρούνται επί 
χιλιάδες χρόνια συνθέτουν µια αχανή χώρα µε πανάρχαια ιστορία, µε τόσες εναλλαγές τοπίων 
και λαών σαν να επρόκειτο για ολόκληρη ήπειρο. 
Το ταξίδι στην Ινδία δεν µοιάζει µε κανένα ταξίδι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κάθε σταθµός 
αποτελεί και µια κατάδυση σε ένα µακρινό παρελθόν, αλλά και µια ευκαιρία για να διερευνήσει 
κανείς το πρόσωπο που η χώρα στρέφει προς το µέλλον. 

     Αναχώρηση: 11/03       9, 13 ηµέρες 



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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδροµής. 

 

 

 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

QR 212 11/03/2017 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 20:10 01:20 

QR 570 12/03/2017 ΝΤΟΧΑ - ∆ΕΛΧΙ 02:25 08:25 

QR 571 19/03/2017 ∆ΕΛΧΙ - ΝΤΟΧΑ 09:45 11:35 

QR 211 19/03/2017 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 15:00 19:10 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 
Το ταξίδι αυτό αποτελεί το πιο πλούσιο 9ήµερο πρόγραµµα της ελληνικής αγοράς στην Ινδία. 
 
Πέραν των κλασικών, περιλαµβάνει: 
� Επίσκεψη στο χωριό Αµπανέρι, όπου θα δούµε µια ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής δεξαµενή νερού µε 
βαθµιαία µειούµενες κλίµακες (baori), αλλά και την αγροτική ζωή της Ινδίας. 
 
Με επιπλέον επισκέψεις: 
1. Στο Μαυσωλείο «Τσίνι Κα Ραούζα» στην Άγκρα. 
2. Στα Μαυσωλεία των βασιλέων της Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ». 
3. Βόλτα στο κέντρο της Τζαϊπούρ µε τα παραδοσιακά rickshaws. 
4. Παρακολούθηση τελετής προσευχής «Aarti». 
5. Είσοδος συµµετοχής (αξίας περίπου 35 €) στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Holi που θα λάβουν χώρα στου 

κήπους του Ξενοδοχείου Diggi Palace στις 12/03/2017. 
� ΟΛΑ τα ξενοδοχεία του προγράµµατός µας είναι ΜΟΝΟ 5* deluxe. 
Να θυµάστε πάντα να ζητάτε τα ξενοδοχεία που σας δίνουν! Είναι σηµαντικό στα ταξίδια της Ινδίας η 
διαµονή να γίνεται σε σωστά ξενοδοχεία. Το Versus Travel, µε την τεράστια εµπειρία του και µε βραβεία στην 
περιοχή της Ινδίας και του Νεπάλ, έχει επιλέξει ξενοδοχεία που ικανοποιούν απόλυτα τους Έλληνες ταξιδιώτες. 
Ζητήστε τις κατηγορίες των ξενοδοχείων που σας δίνουν και µην επαναπαύεστε σε γενικούς 
χαρακτηρισµούς, όπως «πολυτελείας» ή «Α’ κατηγορίας». 
� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

Το σηµαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγµατοποιούνται! 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

QR 212 11/03/2017 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 20:10 01:20 

QR 570 12/03/2017 ΝΤΟΧΑ - ∆ΕΛΧΙ 02:25 08:25 

QR 557 23/03/2017 ΒΟΜΒΑΗ - ΝΤΟΧΑ 04:00 05:10 

QR 203 23/03/2017 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:25 

 

� Θαυµάστε το µαρµάρινο ποίηµα αγάπης, το Ταζ Μαχάλ, στην Άγκρα. 

� Ανακαλύψτε την καστροπολιτεία Φατεχπούρ Σικρί και τη µοναδική αρχιτεκτονική του 

baori (ταµιευτήρας νερού) στο χωριουδάκι Αµπανέρι. 

� Κάντε βόλτα µε παραδοσιακά τρίκυκλα στο κέντρο και στις πολύχρωµες αγορές της 

µαγευτικής «Ροζ Πόλης», της Τζαϊπούρ. 

� Καβαλικέψτε ελέφαντες για να προσεγγίσετε το εκπληκτικό φρούριο της Αµπέρ. 

� Παρακολουθήστε την ιεροτελεστία «Αάρτι» το ηλιοβασίλεµα. 

� Εξερευνήστε την κατ’ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, την πρωτεύουσα της χώρας, το 

∆ελχί. 

 

 

 
 

Μια πολύ καλή εισαγωγή στη µυστηριακή Ινδία για τους ταξιδιώτες που την επισκέπτονται για 

πρώτη φορά, µια και στην Ινδία πρέπει να πας περισσότερες από 7 φορές για να πεις απλώς ότι 

τη γνώρισες... 

Ταξίδι που έχει πραγµατοποιηθεί εκατοντάδες φορές από το Versus Travel, έχει περπατηθεί και 

αναβαθµιστεί ακόµα περισσότερες, έτσι ώστε να αποτελεί το πιο επιτυχηµένο και ολοκληρωµένο 

9ήµερο πρόγραµµα της ελληνικής αγοράς. Μεγάλο του ατού, εκτός από τα άριστα ξενοδοχεία 

και τις πολλές άλλες ποιοτικές υπηρεσίες, παραµένει ο αρχηγός της αποστολής, καθώς το Versus 

συνεργάζεται µε µια οµάδα άριστων αρχηγών στην Ινδία. Μόνο µε το σωστό, έµπειρο και 

διαβασµένο αρχηγό µπορείτε να εντρυφήσετε σε αυτήν τη χώρα των αντιθέσεων, των 

χρωµάτων, των αρωµάτων, των σάρι, των µαχαραγιάδων, των αγίων και των φακίρηδων. Γιατί 

να το ρισκάρετε;  

 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Στη χώρα των αντιθέσεων, των 

χρωµάτων, των αρωµάτων, των σάρι, 

των µαχαραγιάδων, των αγίων και 

των φακίρηδων, τη µυστηριακή 

Ινδία, θα θαυµάσουµε το µαρµάρινο 

ποίηµα αγάπης, το Ταζ Μαχάλ στην 

Άγκρα, θα εκπλαγούµε από την 

καστροπολιτεία Φατεχπούρ Σικρί 

και τη µοναδική αρχιτεκτονική του 

baori στο αγροτικό χωριουδάκι 

Αµπανέρι, θα καβαλικέψουµε 

ελέφαντες για να προσεγγίσουµε το 

εκπληκτικό Φρούριο της Αµπέρ, θα 

µαγευτούµε µε την πρωτεύουσα του 

Ρατζαστάν, τη «Ροζ Πόλη», την 

Τζαϊπούρ, και το µοναδικό και 

παράξενο Hawa Mahal, το «Παλάτι 

των Ανέµων», και θα 

ολοκληρώσουµε το ταξίδι µας µε την 

κατ’ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, 

την πρωτεύουσα της χώρας, το 

∆ελχί, που είναι στην 

πραγµατικότητα όχι µία, αλλά δύο 

πόλεις τελείως διαφορετικές µεταξύ 

τους: το Παλαιό και το Νέο ∆ελχί.  

 



 

 

Χόλι, το Φεστιβάλ των Χρωµάτων 
 

Η Γιορτή Χόλι (Ντχούλι στα Σανσκριτικά) είναι γνωστή σε όλο τον κόσµο ως Γιορτή των 
Χρωµάτων. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα ινδουιστικά θρησκευτικά φεστιβάλ, 
το οποίο λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές της άνοιξης, γιορτάζοντας το τέλος 
του χειµώνα και το θρίαµβο του καλού πάνω στο κακό. Είναι µια γιορτή γονιµότητας, 
µία θρησκευτική εορταστική τελετή για καλή συγκοµιδή. 
Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή «επανάσταση» χρωµάτων και κάθε χρόνο τα 
στιγµιότυπα από τους εορτασµούς είναι όλο και πιο θεαµατικά αποδεικνύοντάς το! 
Το φεστιβάλ αυτό γιορτάζεται κυρίως στην Ινδία, στο Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και το 
Νεπάλ, αλλά και σε χώρες όπου υπάρχει διασπορά Ινδών και πληθυσµών οι οποίοι 
έχουν ως θρησκεία τον Ινδουισµό και συγκεκριµένα σε περιοχές όπου συσχετίζονται µε 
την ινδουιστική θεότητα Κρίσνα, όπως για παράδειγµα οι πόλεις Μαθούρα και 
Βρινταβά. Σήµερα το Χόλι µετατραπεί τις περιοχές του εορτασµού του σε πόλο έλξης 
τουριστών. 
Το έθιµο του Χόλι έχει τις ρίζες του στο σανκριτικό δράµα Ρατναβάλ, του 7ου αιώνα. 
Εορτάζεται τη µέρα µετά την πρώτη Πανσέληνο του Μαρτίου. Παραµονή της γιορτής 
οι πιστοί ανάβουν φωτιές, οι οποίες ονοµάζονται Χολίκα ∆αχάν και κατά τη διάρκειά 
της πιστοί και συµµετέχοντες ρίχνουν χρωµατιστή σκόνη και χρωµατισµένο νερό 
(γκουλάλ) ο ένας στον άλλον µε «απελευθερωτική» ένταση! Η ίδια η ρίψη των 
χρωµάτων ισοδυναµεί για τους Ινδούς µε µία πράξη ελευθερίας. 
Τα παλιά τα χρόνια τα χρώµατα τα έφτιαχναν οι ίδιοι οι συµµετέχοντες από κόκκινα και 
πορτοκαλί άνθη που εµποτίζονταν σε νερό για να εκχειλιστούν οι χρωστικές. Άλλοτε 
χρησιµοποιούσαν aabir, ένα φυσικά χρωµατισµένο ταλκ. 
Σε µια Ινδία µε έντονες κοινωνικές διαφορές η Γιορτή των Χρωµάτων είναι η µοναδική 
φορά όπου οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου και κάστας, βρίσκονται µαζί για να 
γιορτάσουν. 
Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ Χόλι έχει εµπνεύσει τα χιλιάδες φεστιβάλ ρίψης 
χρωµάτων τα οποία πραγµατοποιούνται πλέον σχεδόν σε όλες τις χώρες της ∆ύσης 
- όπως και στη χώρα µας. 
 

 

 



 

 Ταζ Μαχάλ 

 

Το Ταζ Μαχάλ (Taj Mahal) είναι 

χτισµένο στη νότια όχθη του ποταµού 

Γιαµούνα (Yamuna) κοντά στην πόλη 

Άγκρα. Χτίστηκε από τον Mογγόλο 

αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν το 1632, 

στη µνήµη της αγαπηµένης του 

συζύγου, Μουµτάζ Μαχάλ, που 

πέθανε το 1631 κατά τη γέννηση του 

τελευταίου από τα 13 παιδιά τους.  

Για την κατασκευή του δούλεψαν περίπου 20.000 εργάτες επί 22 χρόνια, ενώ χρειάστηκαν 

περισσότεροι από 1.000 ελέφαντες για τη µεταφορά των υλικών κατασκευής. 

Αποτελεί ένα αριστούργηµα ισλαµικής τέχνης και συνδυάζει µε µοναδικό τρόπο την ινδική και 

την περσική αρχιτεκτονική. Είναι χτισµένο πάνω σε µια µαρµάρινη βάση και σε κάθε γωνία του 

έχει ένα µαρµάρινο µιναρέ.  

Σε κάθε όψη, το Ταζ έχει ένα γιγαντιαίο τόξο και είναι διακοσµηµένο µε εξαίσιες καλλιγραφίες από 

το Κοράνι και κοµψά ανάγλυφα λουλούδια διακοσµηµένα µε σκληρή πέτρα και ψηφίδες από 

ηµιπολύτιµους λίθους.  

Εκτός από το πάλλευκο ινδικό µάρµαρο που αποτελεί το βασικό υλικό, τεράστιες ποσότητες 

από τιρκουάζ, ίασπη, νεφρίτη, λάπις λάζουλι, ζαφείρια, διαµάντια και 28 άλλα είδη 

πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων εξορύχτηκαν και συγκεντρώθηκαν από ολόκληρη την 

Ασία προκειµένου να διακοσµηθεί «ο τάφος που σαν αυτόν δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο µάτι». 

Το Ταζ Μαχάλ είναι  χτισµένο µέσα σε ένα σύµπλεγµα γαλήνιων και συµµετρικών κήπων, ενώ 

από την πλευρά της κεντρικής πύλης πλαισιώνεται από λίµνες µε νερά. 

Πρόκειται για ένα από τα οµορφότερα µνηµεία του κόσµου και η ιστορία του είναι µία από τις 

διαχρονικότερες ιστορίες αγάπης.  

Ο θρύλος λέει ότι ο αυτοκράτορας σκόπευε να χτίσει άλλο ένα µνηµείο από µαύρο µάρµαρο, 

στην αντίπερα όχθη του ποταµού, για να ταφεί αυτός εκεί.  

Ο Σαχ Τζαχάν ανετράπη από τον ίδιο του το γιο Άουρανγκζεµπ και πέρασε τα τελευταία χρόνια 

της ζωής του κλειδωµένος στο (Κόκκινο Φρούριο) Οχυρό της Άγκρας, στην απέναντι από το 

Ταζ Μαχάλ όχθη του ποταµού. Μετά το θάνατό του, το 1666, ετάφη δίπλα της. 

Αποτελεί ένα από τα επτά θαύµατα του κόσµου και από το 1983 περιλαµβάνεται στα Μνηµεία 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.  

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ∆ΕΛΧΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το ∆ελχί, µέσω ενδιάµεσου 
σταθµού. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ 
Φτάνοντας νωρίς σήµερα το πρωί στο ∆ελχί, θα αναχωρήσουµε οδικώς µε προορισµό την 
Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ρατζαστάν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΛΙ 
Η σηµερινή ηµέρα αποτελεί το αποκορύφωµα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Holi. Το Versus έχει κανονίσει 
τη µεταφορά σας στο χώρο του Ξενοδοχείου - Παλατιού Diggi, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε από κοντά και, φυσικά, να συµµετάσχετε και να διασκεδάσετε παίζοντας µε τα 
χρώµατα, όπως εκατοµµύρια κόσµου στην Ινδία τη συγκεκριµένη ηµέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

∆ιανυκτέρευση στην Τζαϊπούρ.  

• Το Versus Travel σας κάνει δώρο την είσοδο συµµετοχής (αξίας περίπου 35€) στις εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ Holi που θα λάβουν χώρα στου κήπους του Ξενοδοχείου Diggi Palace στις 12/03/2017.  



 
4η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ (ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΡΙΚΣΟ, 
ΤΕΛΕΤΗ AARTI) 
Πρώτη µας επίσκεψη σήµερα το πρωί θα είναι στο Φρούριο της Αµπέρ, που αποτελούσε µέχρι το 
1728 το διοικητήριο της επαρχίας. Βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται στην 
πλάτη ελεφάντων! Συνεχίζουµε για το µαρµάρινο σύµπλεγµα µαυσωλείων των βασιλέων της 
Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ». Το κενοτάφιο του διάσηµου µαχαραγιά Μαντχό Σινγκ ΙΙ, που παντρεύτηκε 5 
συζύγους, είχε 18 ερωµένες, αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσει διάδοχο, κυριαρχεί στο πρώτο 
προαύλιο. Φυσικά ακολουθούν και άλλα κενοτάφια βασιλέων µε σπουδαίες ιστορίες. Η ξενάγησή 
µας θα συνεχιστεί στην Τζαϊπούρ, την επονοµαζόµενη και «Ροζ Πόλη». Σύµφωνα µε την παράδοση, 
το ροζ χρώµα συνδέεται µε τη φιλοξενία και η πόλη πήρε 
το χρώµα αυτό το 1853, κατά την υποδοχή του Βρετανού 
πρίγκιπα Alfred. Η πόλη οφείλει το όνοµά της, την 
προσεκτική ρυµοτοµία και την αρχιτεκτονική αρµονία της 
στο σπουδαίο αστρονόµο, µαθηµατικό και πολεµιστή, 
µαχαραγιά Τζάι Σινγκ ΙΙ. Θα επισκεφτούµε το Μουσείο της 
πόλης µε τα ανεκτίµητης αξίας αντικείµενα των παλατιών 
των µαχαραγιάδων και το Αστεροσκοπείο Jandar 
Mandar, που κατασκεύασε ο Τζάι Σινγκ ΙΙ το 1729. Θα 
δούµε επίσης το έµβληµα της πόλης, την πενταώροφη 
πρόσοψη του Hawa Mahal, γνωστού και ως «Παλάτι των 
Ανέµων».  Η αρχιτεκτονική του είναι τόσο ασυνήθιστη όση 
και ο λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκε. Το παλάτι 
αυτό χτίστηκε το 1799 προκειµένου οι γυναίκες της 
βασιλικής οικογένειας να µπορούν να παρακολουθούν 
τις επίσηµες παρελάσεις, αλλά και την καθηµερινή ζωή 
στο δρόµο, χωρίς να είναι ορατές από τους πολίτες. Η 
απογευµατινή µας βόλτα στην πόλη µε τα παραδοσιακά τρίκυκλα (ρίκσο) είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να πάρετε µια γεύση από το κέντρο και τις πολύχρωµες αγορές της Τζαϊπούρ. Το ηλιοβασίλεµα 
θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε την ιεροτελεστία «Αάρτι», κατά την οποία το φως 
από τα φυτίλια που βρέχονται από καθαρό βούτυρο ή καµφορά προσφέρεται σε µία ή 
περισσότερες θεότητες, µε συνοδεία θρησκευτικών ασµάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΑΜΠΑΝΕΡΙ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΑΓΚΡΑ  

Πρωινή αναχώρηση για το Αµπανέρι. Πρόκειται για ένα µικρό, αγροτικό χωριουδάκι της επαρχίας 
Ρατζαστάν, που έχει στο εσωτερικό του ένα baori, δηλαδή έναν ταµιευτήρα νερού ιδιάζουσας 
αρχιτεκτονικής µε βαθµιαία µειούµενες κλίµακες. Στη διαδροµή µας θα επισκεφτούµε το Φατεχπούρ 
Σικρί, την καστροπολιτεία του Άκµπαρ, φτιαγµένη το 1569 από κόκκινο ψαµµίτη. Η πόλη περιλαµβάνει 
αίθουσα θησαυροφυλακίου, σχολείο, χώρους εκδηλώσεων, ξεχωρίζει όµως η αίθουσα του θρόνου 
µε τη λίµνη που κατασκεύασε ο Άκµπαρ για το µουσικό του, οι εξαιρετικές ικανότητες του οποίου 
έκαναν ακόµη και τα πουλιά να σιγούν για να ακούσουν τη µουσική του! Η πόλη εγκαταλείφθηκε 14 
χρόνια µετά την ίδρυσή της, πιθανότατα λόγω ανεπάρκειας νερού. Άφιξη στην Άγκρα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στο πιο γνωστό µνηµείο αγάπης αλλά και µαταιοδοξίας στον 
κόσµο, το Ταζ Μαχάλ. Το εξαιρετικό αυτό κτίσµα δηµιούργησε ο σουλτάνος Σαχ Τζαχάν ως 
µαυσωλείο στη µνήµη της συζύγου του Μουµτάζ Μαχάλ, η οποία πέθανε στη γέννα του 13ου 
παιδιού τους το 1631. Για την κατασκευή του, που ξεκίνησε την ίδια χρονιά και ολοκληρώθηκε το 
1653, συγκεντρώθηκαν οι καλύτεροι τεχνίτες και αρχιτέκτονες από την Ινδία έως την Περσία. Το 
Μαυσωλείο διακρίνεται για τις τέλειες αναλογίες, τις ένθετες διακοσµήσεις και τους πολύτιµους και 
ηµιπολύτιµους λίθους που χρησιµοποιήθηκαν για τη διακόσµησή του. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε 
το Κόκκινο Φρούριο, έργο των αυτοκρατόρων Άκµπαρ, Τζαχανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Χτισµένο κοντά 
στον ποταµό Γιαµούνα, περιβάλλεται από διπλά τείχη, το ύψους των οποίων υπερβαίνει τα 20 µέτρα. 
Αποτελείται από σειρά παλατιών και κήπων συνθέτοντας µια ολόκληρη καστροπολιτεία. Εδώ ο Σαχ 
Τζαχάν πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έγκλειστος από το γιο του Άουρανγκζεπ. 
Συνεχίζουµε την περιήγησή µας µε το Μαυσωλείο Τσίνι Κα Ραούζα. Ο Mulla Shukrullah Shirazi ήταν 
πρωθυπουργός του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν και παράλληλα διάσηµος ποιητής µε το 
ψευδώνυµο «Allami». Θέλησε να οικοδοµήσει το δικό του µαυσωλείο το 1639 και να επιµεληθεί ο ίδιος 
τη διακόσµηση. Η τεχνική που επέλεξε διαχέει στο χώρο αφειδώς φωτεινά χρώµατα και σχέδια, 
γνωστά ως «Κα Rauza Chini». Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 



7η ΗΜΕΡΑ: ΆΓΚΡΑ - ∆ΕΛΧΙ 
Πρωινή αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα του κράτους, το ∆ελχί. 
Το Παλιό και το Νέο ∆ελχί είναι στην 
πραγµατικότητα δύο πόλεις που 
συνδέονται γεωγραφικά, αλλά 
διαχωρίζονται κοινωνικά. Το Παλιό 
∆ελχί είναι πολύβουο, αποτελούµενο 
από ένα δίκτυο από στενούς 
δρόµους, µε φθαρµένα σπίτια και 
µικροσκοπικά µαγαζιά, όπου 
ανακατεύονται οι φωνές των 
εµπόρων, οι κόρνες των 
αυτοκινήτων, οι βοϊδάµαξες, τα 
ποδήλατα, τα καρότσια και τα 
τρίκυκλα ποδήλατα (ρίκσο). Το Νέο 
∆ελχί εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1931 
και έχει τεράστιες λεωφόρους, όµορφα οικοδοµήµατα και καλοδιατηρηµένα πάρκα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Μια σύντοµη περιήγηση σε µερικά από τα αξιοθέατα της πόλης, 
θα µας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα της. ∆ιανυκτέρευση στο ∆ελχί. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Αρχή της σηµερινής µας ξενάγησης αποτελεί η παλιά πόλη. Θα περάσουµε από το Κόκκινο 
Φρούριο, ένα υπέροχο κάστρο φτιαγµένο από κόκκινη πέτρα, αντίγραφο του αντίστοιχου στην 
Άγκρα, που κατασκευάστηκε στο διάστηµα 1639-1648. Σε έναν ψηλό του πύργο ο Νεχρού ύψωσε 
στις 15/8/1947 την τρίχρωµη σηµαία της Ανεξάρτητης Ινδίας από τη βρετανική κυριαρχία και κάθε 
χρόνο την ίδια ηµέρα επαναλαµβάνεται η τελετή αυτή από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Σε κοντινή 
απόσταση βρίσκεται και το Μεγάλο Τζαµί, το Τζάµα Μαστζίντ, που αποτελεί τη θρησκευτική έδρα της 
πολυπληθούς µουσουλµανικής οµάδας του Παλαιού ∆ελχί. Ακολουθούν επισκέψεις στο Rajghat, 
το σηµείο αποτέφρωσης του Μαχάτµα Γκάντι µετά τη δολοφονία του το 1948. Συνεχίζουµε την 
ξενάγησή µας στο Νέο ∆ελχί, περνώντας από τη δενδροφυτεµένη Λεωφόρο Rajpath µε τα 
εντυπωσιακά κυβερνητικά κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο Ραστραπάτι Μπαβάν, το Κοινοβούλιο και 
την Πύλη των Ινδιών, που χτίστηκε στη µνήµη των Ινδών στρατιωτών - πεσόντων στον Α’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Θα επισκεφτούµε επίσης το κτίσµα - έµβληµα της πόλης, το µιναρέ Κουτούµπ, µε την 
περίτεχνη αρχιτεκτονική του διακόσµηση από αµµόλιθο, και θα ολοκληρώσουµε την ξενάγησή µας 
µε την επίσκεψη στον Τάφο του δεύτερου Μογγόλου αυτοκράτορα, του Χουµαγιούν, ένα 
εντυπωσιακό Μαυσωλείο, στα αρχιτεκτονικά σχέδια του οποίου βασίστηκε το Ταζ Μαχάλ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 



9η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουµε για το διεθνές αεροδρόµιο Ίντιρα Γκάντι, απ’ όπου θα πετάξουµε 
για την Αθήνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν. 
 
 

 

 
1η - 8η ΗΜΕΡΑ: Όπως το βασικό πρόγραµµα. 

 
9η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΑΝΑΣΙ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Βαρανάσι ή Μπενάρες, την πιο ιερή πόλη των ινδουιστών για 
περισσότερα από 2.000 χρόνια. Σύµφωνα µε τις Βέδες, τα ιερά κείµενα του Ινδουισµού, όποιος πεθαίνει 
και αποτεφρώνεται στο Βαρανάσι κερδίζει την πολυπόθητη λύτρωση, καθώς η ψυχή του 
απελευθερώνεται από τον αέναο κύκλο των µετενσαρκώσεων. Στην πόλη υπάρχουν περισσότεροι από 
100 ναοί µε βωµούς για την καύση των νεκρών, ο σηµαντικότερος των οποίων είναι ο Manikarnika. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, τα σώµατα των νεκρών µεταφέρονται από τους «ανέγγιχτους» σε µια 

διαδροµή µέσα από τα δροµάκια της παλιάς πόλης έως τις όχθες του Γάγγη, όπου τοποθετούνται σε 
σωρό ξύλων, το µέγεθος του οποίου αντικατοπτρίζει την οικονοµική ευµάρεια της οικογένειας του νεκρού. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

 
10η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΝΑΣΙ 
Κατά τη διάρκεια της πολύ πρωινής µας βαρκάδας στα νερά του ποταµού Γάγγη θα έχουµε την ευκαιρία 
να δούµε από κοντά τα έθιµα των κατοίκων και των προσκυνητών. Εκτός από την καύση των νεκρών, ο 
ποταµός αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους ντόπιους: κάνοντας διαλογισµό ή το εθιµοτυπικό τους 
µπάνιο στα ιερά νερά του θεωρούν πως σβήνουν όλες τους τις αµαρτίες. Στη συνέχεια, η βόλτα στις 
πολύχρωµες αγορές και στα γραφικά στενά δροµάκια της πόλης θα µας δώσει τη δυνατότητα να 

θαυµάσουµε σηµαντικά της µνηµεία, όπως αυτό της «Μητέρας Ινδίας». Απογευµατινή επίσκεψη στο 
Σαρνάθ, την πόλη όπου πριν από 2.500 χρόνια ο Βούδας δίδαξε για πρώτη φορά τους µαθητές του. Στη 
συνέχεια θα κάνουµε βόλτα στα στενά της πόλης µε τα τρίκυκλα (ρίκσο), ενώ το βράδυ θα µεταβούµε 
στα Ghats για να δούµε την τελετή «Aarti» µε τα εκατοντάδες «Ντίουας» (λάµπες-κεριά) να επιπλέουν στο 

Γάγγη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΑΝΑΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑΗ (ΑΦΙΞΗ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πτήση για τη Βοµβάη, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Μαχαράστρα, τη «Νέα Υόρκη της Ινδίας», που είναι 
το οικονοµικό και εµπορικό κέντρο της χώρας και το κύριο λιµάνι της στην Αραβική Θάλασσα. Θα 
ακολουθήσει περιήγησή στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε πανέµορφα και επιβλητικά 

αποικιακά κτίρια, που θυµίζουν την εποχή που οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι κυριαρχούσαν στην περιοχή, 
όπως την Πύλη της Ινδίας, την αγορά Crawford, το καταπληκτικό Μουσείο του πρίγκιπα της Ουαλίας, το 
σταθµό Βικτόρια, το Dhobi Ghat, την παραλιακή Λεωφόρο Marine Drive κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
12η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΜΒΑΗ (ΝΗΣΙ ΕΛΕΦΑΝΤΙΝΗ) 
Πρωινή εκδροµή στο Νησί Ελεφαντίνη µε τα περίφηµα σπήλαια - ιερά. Το όνοµα του νησιού δόθηκε από 
τους Πορτογάλους εξερευνητές, οι οποίοι φτάνοντας το πρώτο πράγµα που αντίκρισαν ήταν ένας 
βασάλτινος µονόλιθος λαξευµένος σε µορφή ελέφαντα. Επίσκεψη και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

13η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΜΒΑΗ - ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Σήµερα θα αναχωρήσουµε για το διεθνές αεροδρόµιο της Βοµβάης, απ’ όπου θα πετάξουµε για την 
Αθήνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν. 
 
 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

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

∆υνατότητα επέκτασης Βαρανάσι και Βοµβάη 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείωση 
Τα προγράµµατα της Ινδίας έχουν ιδιαιτερότητες έναντι των άλλων προγραµµάτων, λόγω 
ιδιοµορφίας της χώρας και της ζωής των κατοίκων της. ∆εν είναι ταξίδια ξεκούρασης ή χαλάρωσης. 
Ο ταξιδιώτης πρέπει να επιλέξει την Ινδία, όταν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να γνωρίσει τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων της, τις παραδόσεις τους και τον πολιτισµό τους.  
Οι συνθήκες του ταξιδιού είναι δύσκολες: ∆ρόµοι που διανύονται αργά λόγω της µεγάλης 
συµφόρησης από κάθε λογής όχηµα και ζώο, πτήσεις που ακυρώνονται χωρίς ιδιαίτερο λόγο, 
οπότε οι αντίστοιχες διαδροµές πρέπει να γίνουν οδικά, εξαθλιωµένοι άνθρωποι που ζουν σε πολύ 
άσχηµες συνθήκες. Το ταξίδι στην Ινδία απευθύνεται στον ενηµερωµένο ταξιδιώτη. Η Ινδία είναι µια 
απαιτητική χώρα που αξιώνει σεβασµό, υποµονή, ανεκτικότητα, τεντωµένες κεραίες και γερό 
στοµάχι!!! 
Κατά τη γνώµη µας είναι µια µοναδική χώρα και το ταξίδι σε αυτήν θα µείνει βαθιά χαραγµένο στη 
σκέψη σας, αρκεί να είστε προετοιµασµένοι να αποδεχτείτε τις ιδιοµορφίες της. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Επιλεγµένα ξενοδοχεία 5*. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά µέσα στα ξενοδοχεία. 
� Επίσκεψη στο Μαυσωλείο «Τσίνι Κα Ραούζα» στην Άγκρα. 
� Επίσκεψη στα Μαυσωλεία των βασιλέων της Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ». 
� Επίσκεψη στο baori, ένα διάσηµο ταµιευτήρα νερού ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής στο Αµπανέρι. 
� Επίσκεψη σε ένα δηµόσιο επαρχιακό ινδικό σχολείο. 
� Βόλτα στο κέντρο της Τζαϊπούρ µε τα παραδοσιακά rickshaws. 
� Παρακολούθηση τελετής προσευχής «Aarti». 
� Είσοδος συµµετοχής (αξίας περίπου 35 €) στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Holi που θα λάβουν χώρα 

στου κήπους του Ξενοδοχείου Diggi Palace στις 12/03/2017. 
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικός έµπειρος ξεναγός. 
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός. 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις µε Qatar Airways 

από Λάρνακα και δεν έχουν πέρασµα από Αθήνα. 

830 € 
980 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1080 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 460 € 
Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

Αεροπορική επέκταση Βαρανάσι - Βοµβάη 13 ηµέρες  
Άτοµο σε δίκλινο: 1455 € / Μονόκλινο: + 750€ 

Σηµαντική Παρατήρηση 
Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 

Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν 
ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση + 99 € κατ’ άτοµο. 

*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. 
∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι µε Qatar και δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 
 

∆ΕΝ 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: 9ήµερο: 650€ / 13ήµερο: 695€ 
� Βίζα Ινδίας (πληροφορίες δείτε παρακάτω). 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝ∆ΙΑΣ 

Σας πληροφορούµε ότι η τουριστική βίζα για την Ινδία από 26/02/2016 εκδίδεται online για τα ελληνικά 

διαβατήρια. 

Για την έκδοσή της απαιτείται να µας αποστείλετε µε e-mail ένα έγχρωµο και καθαρό αντίγραφο του 

διαβατηρίου σας και µια φωτογραφία διαβατηρίου σε λευκό φόντο. 

Η έκδοση της βίζας δεν περιλαµβάνεται στο κόστος της εκδροµής. 

Το κόστος της είναι 52 €/άτοµο. 

Για πληροφορίες σχετικά µε τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν σε ανηλίκους και σπουδαστές, 

επικοινωνήστε µε το γραφείο µας  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούµε απευθυνθείτε 

στους πωλητές µας στα γραφεία µας  

στην Αθήνα (Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγµατος, Τ.Κ. 10557, Τηλ.: 210 3232800, Φαξ: 210 3232450) και  

στη Θεσσαλονίκη (Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην Πλατεία Αριστοτέλους, Τ.Κ. 54624, Τηλ.: 2310 230001 Φαξ: 

2310 230777). 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται µόνο µε την αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει. 
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το 
Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας στα γραφεία µας. 
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, 
e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της 
προκαταβολής.  

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 
κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο 
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια 
συναλλαγή µε το Versus Travel. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Οι καινοτοµίες του Versus 
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

«Η ζωή είναι στιγµές! 

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel. 

Σας ευχαριστούµε! 

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

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 

� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα 
οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που 
επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων - βιβλίων για να βοηθήσουµε τους 
ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος «Exploring the World», κατάλογος «Καλώς 
ήρθατε στον πλανήτη µας», κατάλογος «Ο γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα»), 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 στο 
Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο 
Porto Palace, η επετειακή εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής 
έµπνευσης και προσφοράς του Versus Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club 
και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, 
διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους και έγιναν µια παρέα. 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 
Συµµετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο 
Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας 
αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία 
που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής 
προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 
πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών 
που θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόµιο. 



� 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 εταιρία 
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. 
 
� 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας 
δύναµη για τις αεροπορικές εταιρίες 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. 
 
� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ 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 το 
θεµέλιο λίθο το ∆εκέµβριο 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 - απλώς πρέπει να κάνουν 
αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα µέλους.  
 



� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων Πολυχώρος Versus Club, 
η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που 
µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην ιστορία, στις 
επιστήµες, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός 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 µε θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  
 
� 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 
Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 
δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την 
Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, 
όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, 
καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο 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. ∆ηµιουργούµε 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 νιώθουν 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!!!! 


