
 

 

  

Η «χαμένη Εδέμ»: την εξερευνήσαμε και σας την προτείνουμε 
 

Γκόα, Χούμπλι, Χόσπετ, Χασάν, Μπανγκαλόρ (Δυτική Ινδία) 

 

 

 

 

 Αναχωρήσεις: 04.02, 25.02, 04.03, 25.03                                               10 Ημέρες 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην αρχαιότητα ήταν η αγαπημένη των 

θεών, στα 60s των hippies και σήμερα των 

απανταχού «κυνηγών της χαλάρωσης». Η 

παραθαλάσσια Γκόα, με την αναλλοίωτη 

στο πέρασμα του χρόνου γοητεία, τα 

τελευταία χρόνια προσαρμόζεται στις 

υψηλές απαιτήσεις και φορά το στέμμα ενός 

από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. 

Είστε, λοιπόν, έτοιμοι για ένα ταξίδι μέχρι τη 

Νότια Ινδία. 

Αιώνες πίσω, ο Σίβα, Ινδός θεός της 

δημιουργίας και της καταστροφής, σε ένα 

παιχνίδι ζαριών με τη γυναίκα του, Παρβάτι, 

έχασε τα πάντα. Κουρασμένος και 

ταπεινωμένος, βρήκε καταφύγιο στην Γκόα. 

Από τότε ακολουθούν το παράδειγμά του 

εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο 

και αναζητούν την απόλυτη νιρβάνα σε 

αυτήν την επαρχία της Νοτιοδυτικής Ινδίας. 

Πρόκειται για μια μικρή, καταπράσινη 

λωρίδα ανάμεσα στα Δυτικά Γκατς και στην 

Αραβική Θάλασσα, γεμάτη πανύψηλους 

κοκοφοίνικες, απέραντες παραλίες, 

μεσαιωνικά κάστρα, κατάφυτες εκτάσεις 

μπαχαρικών, διάσπαρτες baroque 

εκκλησίες και ινδουιστικούς ναούς. 

Ταυτόχρονα η περιοχή της Καρνάτακα 

αποτελεί ένα σημαντικό πολιτισμικό κέντρο 

της αχανούς αυτής χώρας. Η μοναδική 

αρχιτεκτονική της περιοχής κατάφερε να 

φτάσει σε υψηλότατα σημεία αισθητικής 

τελειότητας, αφήνοντας πίσω της 

διάσπαρτα πραγματικά κομψοτεχνήματα 

που θα μας εντυπωσιάσουν και θα 

αποδείξουν για άλλη μια φορά ότι όσα 

ταξίδια και να αφιερώσεις στην Ινδία, ο 

πνευματικός, ο πολιτιστικός και ο 

εθνολογικός πλούτος της είναι 

ανεξάντλητος. 

 

Μια νέα ταξιδιωτική πρόταση του Versus Travel που 

συνδυάζει τις ζαχαρένιες παραλίες και τα 

κρυστάλλινα νερά της Γκόα με τον πολιτιστικό πλούτο 

της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας Καρνάτακα. Ένα ταξίδι 

που θα θυμάστε σε όλη σας τη ζωή! 

Περιλαμβάνει: 

 Εξαιρετικές πτήσεις με διαφορετική πόλη άφιξης 

& αναχώρησης στον προορισμό, προς 

αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων οδικών 

μετακινήσεων. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* και τα καλύτερα 

διαθέσιμα στις επαρχιακές πόλεις. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και Μνημεία 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 Επισκέψεις στα σπήλαια και στους ναούς 

Αϊχόλ, Παταντάκαλ και Μπαντάμι των 

ηγεμόνων Τσαλούκια. 

 Επίσκεψη στην πόλη της νίκης Βιτζαγιανάγκαρ, 

την ένδοξη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 

που ίδρυσαν οι πρίγκιπες Τελουγκάν. 

 Επίσκεψη στο Ναό Τσανεκάσαβα με τα 

υπέροχα ανάγλυφα, στην Μπελούρ και στο 

διπλό ναό Χοϊσαλεσβάρα στο Χάλεμπιντ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη μέση της δυτικής ακτής της Ινδίας, στη μοναδική Γκόα, υπάρχει μια περιοχή μαγική, με 

ορυζώνες, με μεγάλα ποτάμια να αυλακώνουν την πυκνή βλάστηση, με απέραντες 

παραλίες γεμάτες κοκοφοίνικες. Εκκλησίες, ναοί και οχυρά, όμορφα παλιά μέγαρα και βίλες, 

γραφικά χωριά, όλα τμήμα της συναρπαστικής κληρονομιάς της περιοχής αυτής της 

Δυτικής Ινδίας, απλώνονται τριγύρω σε μια μαγευτική διαδρομή από Γκόα προς Χούμπλι, 

Χόσπετ, Χασάν και Μπανγκαλόρ, πρωτεύουσα της επαρχίας Καρνάτακα, που την 

εξερευνήσαμε και σας την προτείνουμε. 

Μια «χαμένη Εδέμ» μόνο για σας! 

 

 

 Διαμένουμε στην εξαιρετική Γκόα, με τις ζαχαρένιες παραλίες και τα 

κρυστάλλινα νερά. 

 Ανακαλύπτουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Βόρειας Γκόα, με την έντονη 

ζωή και τη διασκέδαση, αλλά και της νότιας, με τις ήσυχες παραλίες. 

 Διανύουμε απίθανες διαδρομές με φυτείες, γραφικά χωριά και μοναδικούς 

ναούς στην περιοχή της Καρνάτακα. 

 Περιηγούμαστε στην πρωτεύουσα της Γκόα Παντζίμ αλλά και στα ερείπια 

της Παλιάς Γκόα. 

 Επισκεπτόμαστε την Μπανγκαλόρ, κοιτίδα της υψηλής τεχνολογίας της 

Ινδίας. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πτήσεις ισχύουν για όλες τις αναχωρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 204 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 12:40 18:10 

QR 522 ΝΤΟΧΑ – ΓΚΟΑ  20:10 02:40 +1 

QR 573 ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ – ΝΤΟΧΑ 03:45 06:10 

QR 203 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07:10 11:20 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Ένα ταξίδι που συνδυάζει ημέρες χαλάρωσης στο κέντρο της δυτικής ακτής της Ινδίας, στην ονειρική 

περιοχή της Γκόα με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα σε αρχαιολογικούς χώρους, περίτεχνα ναϊκά 

συγκροτήματα και πόλεις από μια «άλλη Ινδία». 

Ξεκινάμε από την Γκόα, που αποτελεί αναμφισβήτητα ένα κράμα Ινδουισμού και Καθολικισμού 

επηρεασμένο και από τους γείτονες μουσουλμάνους, αλλά και ένας ακαταμάχητος συνδυασμός 

των ινδικών ριζών με τη μεσογειακή ψυχή. Συνεχίζουμε στο Χόσπετ και το Μπαντάμι με τους 

υπέροχους ναούς της δυναστείας Τσαλούκια και από εκεί στα γκοπουράμ των σιβαϊκών 

θρησκευτικών χώρων του Μπελούρ και του Χαλεμπίτ. 

Το ταξίδι μας ολοκληρώνεται με τη διαμονή μας στο Μπανγκαλόρ, πρωτεύουσα της επαρχίας 

Καρνάτακα, που οριοθετεί τον ινδοαρειανό Βορρά από το Δραβικό Νότο και είναι μία από τις 

γρηγορότερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Ινδίας, λόγω της βιομηχανίας ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Γκόα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Γκόα 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Οι Πορτογάλοι, που είχαν 

αναγνωρίσει τη στρατηγική της θέση, την είχαν υπό τον 

έλεγχό τους για σχεδόν 500 χρόνια. Αποχωρώντας μόλις 

στα μέσα του περασμένου αιώνα, άφησαν πίσω τους 

δεκάδες αντιπροσωπευτικά κτίσματα της λαμπρής 

αυτοκρατορίας τους και τη βαριά κληρονομιά που φέρει 

κάθε λαός της Μεσογείου. Έτσι η Γκόα δεν θυμίζει σε 

τίποτα την υπόλοιπη Ινδία. Η Ανατολή εδώ γίνεται ένα με 

τη Δύση και το μίγμα είναι εκρηκτικό... Μπορείτε να του 

αντισταθείτε; 

 

2η - 3η ημέρα: Γκόα (Ξενάγηση στην Παντζίμ) 

Άφιξη στην Γκόα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δύο ολόκληρες ημέρες στη διάθεσή σας για 

να απολαύσετε τις χάρες του επίγειου αυτού 

παράδεισου. Οι ατελείωτες παραλίες της απλώνονται 

στις άκρες των φοινικόδασων. Μια περιοχή που μπορείς 

να έρθεις σε επαφή με τη φύση, να διασκεδάσεις ή να 

απομονωθείς, να κάνεις πολλά θαλάσσια σπορ και να 

έρθεις σε επαφή με τον πραγματικό ινδικό τρόπο ζωής. 

Η περιοχή έγινε ευρύτερα γνωστή τη δεκαετία του ’60 

χάρη στους hippies με τα ξέφρενα parties και με 

σύνθημα την επιστροφή στη φύση. Όμως, πλέον η Γκόα 

δεν είναι μόνο αυτό στην ενδοχώρα θα ανακαλύψετε μια 

έκταση που όμοιά της δεν υπάρχει σε ολόκληρη την 

υφήλιο. Στην επικράτειά της υπάρχουν περίπου 350 

γραφικά χωριουδάκια, με το δικό τους ξεχωριστό 

χαρακτήρα, τα οποία αξίζει να εξερευνήσετε. Οι 

μεγαλύτερες πόλεις απλώνονται γύρω από λιμάνια και 

δεν ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 100.000 κατοίκους. Θα 

σας ταξιδέψουν πίσω στο ένδοξο παρελθόν, τότε που 

αποτελούσαν απαραίτητο σταθμό για Ευρωπαίους, 

Ασιάτες και Άραβες εμπόρους. 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στην Γκόα θα 

επισκεφτούμε την πρωτεύουσα Παντζίμ (Panjim), με τα 

παλιά κάστρα, τα σιντριβάνια, τα ευρωπαϊκά αρχοντικά, 

το μεγαλοπρεπή Καθεδρικό της Παναγίας της Αμώμου 

Συλλήψεως και τις πολυάριθμες κατάλευκες εκκλησίες και 

μοναστήρια, ενώ στα στενά της σοκάκια θα 

ανακαλύψουμε την αποικιακή Πορτογαλία του 19ου 

αιώνα (Μέγαρο Επισκόπου,  Γραμματεία). 

Μόλις 10 χιλιόμετρα από το Παντζίμ στέκεται στη 

μελαγχολική φθορά της η Παλιά Γκόα, πόλη - φάντασμα 

του σήμερα, κάποτε εμπορικό και διοικητικό κέντρο της 

περιοχής κατά το 17ο αιώνα και πάμπλουτη πόλη, η 

οποία στο πέρασμα των καιρών εγκαταλείφθηκε. 

Φτάνοντας, θα νιώσετε να πλανιούνται ακόμα στον 

αέρα οι μυρωδιές από τα μπαχάρια και τη σκόνη του 

κάποτε πολύβουου λιμανιού. Μοιάζει να συνοψίζει τη 

φιλοσοφία των μάνταλα, αυτών των πολύπλοκων 

αριστουργημάτων που φτιάχνουν οι ινδουιστές και 

βουδιστές μοναχοί και τα παραδίδουν μετά στο φύσημα 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destinations.php?id=1629
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Λίμπεκ 

 

____ 

του αέρα, ως σύμβολο της αλλαγής και της φθοράς και 

της προσωρινότητας. Η Παλιά Γκόα είναι μια πόλη - 

μάνταλα, που ο χρόνος την αλλοιώνει γλυκά, 

μετατρέποντάς τη σε ένα έργο τέχνης μέσα στην τροπική 

πραγματικότητα.  

Το κέντρο είναι κατακλυσμένο από πολλές 

αξιοθαύμαστες baroque εκκλησίες. Από αυτές θα 

επισκεφτούμε την όμορφη Βασιλική του Μπομ Ζεζούς 

(Bom Jesus), που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO 

και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής. 

Τα μαρμάρινα πατώματα και τα ψηφιδωτά της με τους 

πολύτιμους λίθους αποπνέουν το μεγαλείο μιας 

περασμένης εποχής. Επίσης τη Βασιλική Εκκλησία του 

Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ένα όμορφο τεράστιο 

κτίριο με πολλά δωμάτια και διαδρόμους, το οποίο στην 

αρχιτεκτονική του συνδυάζει παραδοσιακά ινδουιστικά 

και χριστιανικά στοιχεία. Η κύρια αίθουσα της εκκλησίας 

είναι πλούσια διακοσμημένη με διακοσμητικά στοιχεία. Το 

ενδιαφέρον επίσης προκαλούν τα δύο μεγάλα αγάλματα 

της ναού- του Ιησού Χριστού και του Αγίου Φραγκίσκου 

της Ασίζης. Το 1964 η κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε 

να μετατρέψει την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της 

Ασίζης σε μουσείο, καθιστώντας τη πόλο έλξης πολλών 

επισκεπτών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Γκόα – Χούμπλι 

Αναχώρηση για την ενδοχώρα και το Χούμπλι που μας 

«εισάγει» στην Πολιτεία Καρνάτακα. Μαζί με τη δίδυμη 

αδελφή - πόλη Νταρβάντ αποτελούν τη μεγαλύτερη πόλη 

της πολιτείας μετά την Μπανγκαλόρ. Σημαντικό εμπορικό 

κέντρο της Βόρειας Καρνάτακα, το Χούμπλι βασίζει την 

οικονομία του στις καλλιέργειες βαμβακιού, τσίλι και 

αράπικων φιστικιών. Εδώ βρίσκονται επίσης τα κεντρικά 

γραφεία των Ινδικών Σιδηροδρόμων καθώς και η 

διοίκηση των οδικών μετακινήσεων & μεταφορών της 

νοτιοδυτικής περιφέρειας του κράτους. Ενώ σε πολλές 

άλλες χώρες το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι σχεδόν 

εγκαταλειμμένο, η Ινδία έχει επενδύσει πολλά σε αυτό το 

μεταφορικό μέσο. Ο Σιδηρόδρομος Κόνκαν, ένα 

κατασκευαστικό θαύμα, καλύπτει σχεδόν 1.000 χλμ. 

περνώντας μέσα από τρεις πολιτείες -της Μαχαράστρα, 

της Γκόα και της Καρνάτακα- και φτάνει έως το 

Μπανγκαλόρ. Η ευρύτερη περιοχή είναι πολύ εύφορη 

λόγω της παρουσίας μεγάλων ποταμών όπως οι 

Γκοντάβαρι, Κρίσνα και Κόβερι που, αφού αρδεύσουν το 

γόνιμο έδαφος του οροπεδίου Ντεκάν, εκβάλλουν στον 

Κόλπο της Βεγγάλης. Άφιξη στο Χούμπλι και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Χούμπλι - Χόσπετ (Επισκέψεις στα μνημεία των 

Αϊχόλ, Παταντάκαλ και Μπαντάμι) 

Η Καρνάτακα είναι εντυπωσιακή και παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλομορφία: από τη μια γιγάντιοι ογκόλιθοι, που είναι 

σαν να τους έριξαν οι θεοί πάνω στους άγονους 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λόφους και από την άλλη ορυζώνες και φυτείες καφέ. 

Εδώ θα συναντήσουμε επιβλητικά μνημεία, τα οποία 

μαρτυρούν τις περιπέτειες των μεγάλων ινδουιστικών και 

μουσουλμανικών δυναστειών, που οι αγώνες τους για 

εξουσία σώζονται στις ιστορίες των ντόπιων. Από το 17ο 

έως το 18ο αιώνα πολλές αυτοκρατορίες ανήλθαν και 

κατήλθαν στην εξουσία. Μεταξύ των γεγονότων που 

ξεχωρίζουν είναι η ήττα της τελευταίας μεγάλης 

ινδουιστικής αυτοκρατορίας των Βιτζαγιανάγκαρ το 

1565 και ο θάνατος του ήρωα Τίπου Σουλτάν το 1799.  

Πρωινή αναχώρηση με κατεύθυνση προς τα ανατολικά 

με προορισμό το Χόσπετ, που απλώνεται νωχελικά 

πάνω στον ποταμό Τουνγκαμπάντρα. Καθ’ οδόν θα 

επισκεφτούμε τρεις ομάδες εξαίρετων σπηλαίων και 

ναών που είναι απομονωμένα στην ξηρή αλλά όμορφη 

κοιλάδα του ποταμού Μαλπράμπα. Τα περισσότερα 

από αυτά αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και το θεμέλιο για τα μεταγενέστερα 

μεγαλειώδη επιτεύγματα στις μεσαιωνικές πόλεις όλης 

της υποηπείρου. Κατασκευαστές αυτών των 

αριστουργημάτων ήταν οι ηγεμόνες των Τσαλούκια της 

πρώιμης περιόδου, οι οποίοι ξεκίνησαν από το Αϊχόλ -με 

τα πολλά ινδουιστικά και ζαϊνικά μνημεία- τον 4ο αιώνα 

για να καταλάβουν σχεδόν όλη την Καρνάτακα. 

Ξεχωρίζει ο Ναός της Ντούργκα με το πρώιμο 

γκοπουράμ (πύργος) που χαρακτηρίζει τους ναούς της 

Νότιας Ινδίας. Το Παταντάκαλ ήταν το θρησκευτικό τους 

κέντρο και η πόλη που γινόταν η στέψη τους. Οι 

περισσότεροι ναοί είναι χτισμένοι από ροζ και μοβ 

ψαμμίτη και φανερώνουν τα διαδοχικά αρχιτεκτονικά στιλ 

που καθιερώθηκαν στους ναούς της Νότιας Ινδίας. Ο 

πιο εντυπωσιακός από τους 10 ναούς είναι ο 

Βιρουπάκσα με τα περίφημα γλυπτά που απεικονίζουν 

σκηνές από τα έπη Ραμαγιάνα και Μαχαμπαράτα. Στο 

Μπαντάμι θα απολαύσουμε τους αρχαιότερους 

ινδουιστικούς ναούς που είναι αφιερωμένοι στους θεούς 

Σίβα και Βίσνου, τα εντυπωσιακά γλυπτά του 6ου αιώνα 

με την εκπληκτική ζωντάνια που τα χαρακτηρίζει, αλλά 

και τη διακόσμηση στους κίονες, στα κιονόκρανα και 

στις οροφές, που περιλαμβάνει φιγούρες, φυλλώματα, 

κοσμήματα και γιρλάντες. Μετά την ξενάγησή μας, θα 

συνεχίσουμε για το Χόσπετ, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε. 

 

6η ημέρα: Χόσπετ – Χάμπι – Χόσπετ 

Ολοήμερη εκδρομή στο Χάμπι (ή Βιτζαγιανάγκαρ, που 

σημαίνει η πόλη της νίκης), την πάλαι ποτέ ένδοξη 

πρωτεύουσα της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στην 

Ινδία που ίδρυσαν οι πρίγκιπες Τελουγκάν το 1336, αφού 

κατέλαβαν τα εδάφη των Χοϊσάλα στη Νότια Καρνάτακα 

και ανέκτησαν τα περισσότερα από τα εδάφη που είχαν 

χάσει από τους σουλτάνους του Δελχί. Έτσι 

εξασφάλισαν την υποταγή των νεοαπελευθερωμένων 

ηγεμόνων ολόκληρης της περιοχής μέχρι το Τάμιλ 

Νάντου, εκτός από το μεγαλύτερο μέρος της ακτής του 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Μάλαμπαρ και ήλεγχαν σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Ινδία, 

απωθώντας τους μουσουλμάνους έως το 1565. Οι 

τεράστιοι φόροι που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν 

από τους ηγεμόνες για τη δημιουργία της 

αυτοκρατορικής τους πρωτεύουσας. Τα ερείπια του 

Βιτζαγιανάγκαρ, καταχωρισμένα στη λίστα της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από 

το 1986, θεωρούνται από πολλούς ισάξια της Πέτρας 

στην Ιορδανία. Εντυπωσιακά κτίρια, ανάμεσα σε 

τεράστια βράχια δίπλα στον ποταμό Τουνγκαμπάντρα, 

ήταν ξεχασμένα μέχρι να τα ανακαλύψουν οι 

αρχαιολόγοι το 1960. Σήμερα η πρώην πόλη είναι γεμάτη 

βασιλικά, θρησκευτικά και δημοτικά κτίρια, διάσπαρτα 

ανάμεσα σε μπανανοφυτείες, ορυζώνες και μικρά 

χωριά.  

Θα περιηγηθούμε στον αχανή αρχαιολογικό χώρο με τα 

διάσπαρτα μνημεία, ξεκινώντας από το παζάρι του 

χωριού με το Ναό Βιρουπάξα -ο μόνος ναός που 

χρησιμοποιείται ακόμη- και το Ναό Βιτάλα του 16ου 

αιώνα, που προστατεύεται από την UNESCO για την 

αρχιτεκτονική του, τις ανάγλυφες παραστάσεις, τους 

αψιδοστάτες με τα σκαλιστά ζώα και τους αναβάτες. 

Κοντά στο Ναό Ατσιουτάραγια, στους πρόποδες του 

λόφου Ματάνγκα, βρίσκεται η σπηλιά όπου πιστεύεται 

ότι ο Σουγκρίβα έκρυψε το κόσμημα της Σίτα. Στο 

βασιλικό περίβολο ξεχωρίζει το περίτεχνα σκαλισμένο 

παλάτι του Λωτού και οι στάβλοι των ελεφάντων. Αργά 

το απόγευμα επιστροφή στο Χόσπετ. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Χόσπετ – Χασάν 

Πρωινή αναχώρηση για το Χασάν με καθ’ οδόν 

επίσκεψη στο οχυρό Τσιτραντούργκα με τις 

χαρακτηριστικές, μεγάλες πύλες του, τους δύο ναούς 

από την εποχή της Βασιλείας των Χοϊσάλα, τα ανάκτορα, 

τις δεξαμενές και τους κίονες με τους φανούς. Άφιξη στο 

Χασάν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Χασάν – Μπελούρ – Χάλεμπιτ – Χασάν  

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη σε δύο 

σημαντικές ιστορικές πόλεις της περιοχής. Θα 

ξεκινήσουμε από την Μπελούρ, αρχαία πρωτεύουσα της 

Δυναστείας Χοϊσάλα. Εδώ ο μεγάλος ηγεμόνας 

Βισνουβαρντάνα ανήγειρε το Ναό Τσανεκάσαβα, σε 

ανάμνηση της νίκης του επί των Κόλα, το 1116. Τα πυκνά, 

γεμάτα χάρη ανάγλυφα ξεχωρίζουν πάνω από το 

ογκώδες αλλά ραφινάτο κτίριο. Παρατηρήστε την ψηλή 

βάση, το αστεροειδές σχέδιο, τους τορνευτούς κίονες και 

τις στιλβωμένες επιφάνειες. Στο γειτονικό Χάλεμπιντ θα 

επισκεφτούμε τον ημιτελή διπλό Ναό Χοϊσαλεσβάρα, 

που σχεδίασε ο Κενταρότζα για τον ηγεμόνα Ναρασίμα 

Α’. Πάνω στην εξέδρα θα θαυμάσουμε τα 

καλοδιατηρημένα ανάγλυφα που απεικονίζουν 

ελέφαντες, ιστορίες από τα έπη, μπαρόκ κυλίνδρους και 



 

 
 

 

  

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

σκηνές από τη ζωή της Αυλής. Επιστροφή στο Χασάν. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Χασάν – Σραβανμπελαγκόλα – Μπανγκαλόρ 

– Πτήση για Αθηνα  

Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας κατευθυνόμενοι για το 

Μπανγκαλόρ, με στάση κατά τη διαδρομή μας στη 

Σραβαναμπελαγκόλα, τον ιερότερο τόπο των ζαϊνιστών 

στη Νότια Ινδία, διότι πιστεύεται ότι ήταν το μέρος όπου 

πέθανε ο αυτοκράτορας των Μαουρία 

Τσαντραγκούπτα περίπου το 300 π.Χ. Πάνω στο λόφο 

Ιντραγκίρι δεσπόζει η γιγάντια, ήρεμη, μονολιθική 

φιγούρα του Θεού Γκοματεσβάρα, λαξευμένη στο 

βράχο. Τελικός προορισμός της σημερινής ημέρας το 

Μπανγκαλόρ, μία από τις σημαντικότερες πόλεις 

παγκοσμίως όσον αφορά την πληροφορική. Η 

πολύβουη, εμπορική πόλη είναι επίσης η ινδική 

πρωτεύουσα του λογισμικού, με εξαγωγές που 

αυξάνονται συνεχώς ετησίως. Ιδρύθηκε από τον Κέμπε 

Γκόουντα, άρχοντα του βασιλείου των Βιτσαγιανάγκαρ, 

το 1537. Ο Χαϊντάρ Άλι την κατέλαβε το 1758 και την 

κατέστησε σταυροδρόμι για το εμπόριο Ανατολής - 

Δύσης και την εξαγωγή βαμβακιού και άλλων 

προϊόντων της περιοχής. Ο γιος και διάδοχός του, Τίπου 

Σουλτάν, που δεν ήταν δεσποτικός, όπως τον 

περιέγραφαν οι Βρετανοί, μιμούνταν την οικονομική και 

επεκτατική πολιτική τους, και γι’ αυτό οι Βρετανοί έστειλαν 

εναντίον του στρατό με επικεφαλής τον Άρθουρ 

Γουέλσλι, το μετέπειτα δούκα του Γουέλινγκτον. Μετά το 

θάνατο του Τίπου, το 1799, εγκαταστάθηκε στο 

Μπανγκαλόρ βρετανική φρουρά. Η πόλη άρχισε να 

ακμάζει και παρέμεινε σημαντικό κέντρο έως την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. Η διαχρονική ομορφιά 

του Μπανγκαλόρ οφείλεται στα αποικιακά κτίρια -

κληρονομιά της πολύχρονης βρετανικής παρουσίας-, 

καθώς και στους δυο πνεύμονες πρασίνου που διαθέτει: 

το Πάρκο Κιούμπιον και το Ιπποδρόμιο. Οι Βοτανικοί 

Κήποι Λάλμπαγκ, τους οποίους ίδρυσε το 1760 ο 

Χαϊντάρ Άλι, φιλοξενούν σπάνια δέντρα και φυτά, 

βρετανικά περίπτερα και θερμοκήπια. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Αργά το βράδυ θα 

μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 

μας στην Αθήνα. 

 

10η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ Λάρνακα 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 04.02, 25.02, 04.03, 25.03 

1.099 € 1.279 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.059 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 580 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

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

Αθήνα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 5* στη Γκόα (Ευρωπαϊκή 

κατηγοριοποίηση: 4* sup.) και στις μικρές, 

επαρχιακές πόλεις τα καλύτερα που υπάρχουν. 

Σε μικρές πόλεις τα ξενοδοχεία είναι πιο απλά.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος 

καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός 

από Βίζα Ινδίας: 80€ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 

εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων:  780 € 

 Βίζα Ινδίας: 80 € (πληροφορίες δείτε παρακάτω). 

 

 



 

 
 

 
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 500€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

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/


 

 
 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝΔΙΑΣ 

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 80 €/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). 

 



 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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! 


