
 

 

  

Ένα ταξίδι μαγικό, σε συνδυασμό με τις μοναδικές γιορτές στο Πουσκάρ. 

Απολαύστε το πιο πλήρες Ρατζαστάν που προτάθηκε ποτέ! 

 Αναχώρηση: 15.11           17 ημέρες 

Πλήρες μυθικό Ρατζαστάν – 

Βόρεια Ινδία –  

Γιορτές Πουσκάρ 

*ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* 

Περιλαμβάνει 2 Διανυκτερεύσεις στο Πουσκάρ, εκεί όπου λαμβάνει χώρα μια από τις 

μεγαλύτερες θρησκευτικές τελετές και η μεγαλύτερη ζωοπανήγυρης του Ρατζαστάν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρατζαστάν  

η γη των πριγκήπων 

 

Το Ρατζαστάν, η "γη των βασιλιάδων", είναι το 

πιο εξωτικό και ποικιλόχρωμο τμήμα της 

Ινδίας. Κάποτε, καραβάνια φορτωμένα με 

μετάξι, μπαχαρικά και πολύτιμους λίθους 

ακολουθούσαν τους σκονισμένους 

δρόμους της μεγάλης αυτής πολιτείας της 

Ινδίας, της γης της κάστας των ατρόμητων 

πολεμιστών Ρατζπούτ, για να φτάσουν την 

πραμάτεια τους στις αγορές της Ευρώπης. Η 

φορολόγηση των εμπορικών οδών άφησε 

στους Ινδούς άρχοντες, τους μαχαραγιάδες, 

πλούτη αμύθητα. Τα επιβλητικά κάστρα 

χτισμένα με μύθους και ιστορίες, οι ναοί και 

τα εκπληκτικής χλιδής παλάτια που κτίστηκαν 

στη διάρκεια των αιώνων, οι ρομαντικές και 

μαγευτικές οάσεις, οι ιστορικές πόλεις, τα 

έντονα και πολυποίκιλα χρώματα και μια 

διάχυτη αίσθηση περηφάνιας και 

αξιοπρέπειας, αποτελούν στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αυτού. 

Το Ρατζαστάν αφήνει στη μνήμη του 

επισκέπτη μια γλυκιά γαλήνη ενός ιδιαίτερα 

γοητευτικού και μαγευτικού τόπου, που 

παραμένει αναλλοίωτος στους αιώνες.  

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ 

- Έχουμε επιλέξει ξενοδοχεία που διατηρούν 

το παραδοσιακό χρώμα και την 

ατμόσφαιρα της επαρχίας του Ρατζαστάν 

(μεταξύ αυτών κάστρα και παλάτια) κάποια 

από τα οποία είναι 5*, 4*.   

- Royal Tents στο Πουσκάρ.  

- Ημιδιατροφή. 

- Μεταφορές, ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

- Εξειδικευμένος στο ταξίδι αρχηγός. 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Το ταξίδι αυτό αποτελεί το πιο πλήρες Ρατζαστάν 

που προτάθηκε ποτέ, μαζί με το Χρυσό Τρίγωνο! 

 

Πέραν των κλασικών, το πρόγραμμά μας 

περιλαμβάνει: 

 Τις γιορτές Πουσκάρ, ένα από τα μεγαλύτερα 

φεστιβάλ της Ινδίας. 

 Βόλτα με καμήλες στην έρημο Θαρ. 

 Εκτός των διανυκτερεύσεων στο Ρατζαστάν , 

προσθέτουμε και μία διανυκτέρευση στην Άγκρα 

με επίσκεψη στο Ταζ Μαχάλ. 

 Δύο διανυκτερεύσεις στην παραμυθένια 

Τζαϊσαλμέρ. 

 Βόλτα στο κέντρο της Τζαϊπούρ με τα 

παραδοσιακά τρίκυκλα (ρίκσο). 

 Παρακολούθηση τελετής προσευχής "Aarti". 

 Επίσκεψη στον Τζαϊνιστικό ναό της 

Ρανακπούρ. 

 Επίσκεψη στο τρομερό φρούριο Τσίτοργκαρ. 

 Επίσκεψη στον περίφημο "Ναό των 

ποντικιών", που παρουσιάσαμε στην εκδήλωση 

του Versus Club με τα "Παράξενα της Ινδίας". 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-

βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 
 

Το σημαντικότερο,  

οι αναχωρήσεις του Versus 

πραγματοποιούνται! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ΄ ένα ξεχωριστό και μοναδικό κομμάτι της Ινδίας, το Ρατζαστάν, ανακαλύπτουμε κάστρα και ναούς, 

παλάτια και αρχοντικά, ερήμους και οάσεις, πόλεις και χωριά, αλλά πάνω απ΄ όλα την πολιτιστική 

ζωντάνια των ανθρώπων του. Άνδρες με παχιά μουστάκια και μεγαλόσχημα σαρίκια σε παστέλ 

αποχρώσεις και γυναίκες με ενδυμασίες κεντημένες με μικροσκοπικά καθρεφτάκια και εντυπωσιακού 

μεγέθους ασημένια κοσμήματα, διατηρούν ακόμα στο ακέραιο την παραδοσιακή αίσθηση 

αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Ένα οδοιπορικό στους δρόμους των καραβανιών, έτσι όπως σας έχει 

συνηθίσει το Versus, με πλήρη προγράμματα και εκμετάλλευση του διαθέσιμου χρόνου με τον πιο 

ιδανικό τρόπο. Οι εναλλαγές των εμπειριών και η προσθήκη επισκέψεων, που θα βρείτε μόνο στο 

πρόγραμμά μας, όπως οι δραστηριότητες στην έρημο Θαρ, θα συνθέσουν μερικά από τα κομμάτια 

του τεράστιου πάζλ της Ινδίας.   

 

 

 Περιηγηθείτε την πιο ρομαντική πόλη του Ρατζαστάν, την ατμοσφαιρική Ουνταϊπούρ 

και κάντε βαρκάδα στην πανέμορφη Πιτσόλα αντικρίζοντας το αιθέριο Lake Pallace 

να «επιπλέει» στα νερά της λίμνης. 

 Παρευρεθείτε σε μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ινδίας, το Πουσκάρ. 

 Εξερευνήστε τους ζαϊνιστικούς ναούς, τα παλάτια μαχαραγιάδων, τις παλιές 

κατοικίες και τα αρχοντικά (havelis) στην παραμυθένια Τζάισαλμερ, το "κόσμημα της 

ερήμου" μία ζωντανή καστροπολιτεία γεμάτη χρώματα και μυρωδιές και όχι ένα 

αποστειρωμένο αξιοθέατο.  

 Κάντε βόλτα με καμήλες στην έρημο Θαρ  

 Επισκεφθείτε τον αξιοπερίεργο "Ναό των ποντικιών" κοντά στη Μπίκανερ 

 Φωτογραφηθείτε στο παραμυθένιο Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα, ένα από τα 7 θαύματα 

του σύγχρονου κόσμου 

 Γνωρίστε την κατ΄ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, την πρωτεύουσα της χώρας, το 

Δελχί  

 Πάνω από όλα νοιώστε το μυστικισμό, την ενέργεια, την αυθεντική ατμόσφαιρα και 

τη ζωντάνια της μοναδικής αυτής χώρας. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 210 15/11/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 +1 

EK 510 16/11/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΔΕΛΧΙ 04:30 09:10 

EK 513 01/12/2018 ΔΕΛΧΙ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 04:10 06:35 

EK 209 01/12/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

Ένα οδοιπορικό στους δρόμους των καραβανιών, που ξεκινά από την Άγκρα και την πρωτεύουσα του 

Ρατζαστάν, την "Ρόδινη Πόλη", την Τζαϊπούρ, Και συνεχίζει με τη μοναδική Πουσκάρ, όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να βιώσουμε μια εμπειρία ζωής…μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ινδίας. Κι από εκεί 

στην πιο ρομαντική του πόλη, την ατμοσφαιρική Ουνταϊπούρ, στην αρχαιότερη πόλη του Ρατζαστάν, την 

Τζοντπούρ και στο "κόσμημα της ερήμου", την Τζάισαλμερ, στην καρδιά της Μεγάλης Ινδικής Ερήμου 

Θαρ. Τέλος, από την πόλη-φρούριο Μπικανέρ και τον περίφημο ναό με τα ιερά ποντίκια, φθάνει στην 

όμορφη Μαντάβα και καταλήγει στην κατ΄ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, την πρωτεύουσα της χώρας, το 

Δελχί.  



 

 
 

Ένα ταξίδι μαγικό, σε συνδυασμό με τις μοναδικές γιορτές  

στο Πουσκάρ!!! 

Ελάτε να ταξιδέψουμε σε ένα Ινδικό παραμύθι … Τα 

επιβλητικά κάστρα χτισμένα με μύθους και ιστορίες, οι ναοί 

και τα εκπληκτικής χλιδής παλάτια που κτίστηκαν στη 

διάρκεια των αιώνων, οι ρομαντικές και μαγευτικές οάσεις, οι 

ιστορικές πόλεις, τα έντονα και πολυποίκιλα χρώματα και μια διάχυτη αίσθηση περηφάνιας και 

αξιοπρέπειας, αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αυτού.  

 

 

 

Οι γιορτές Πουσκάρ (Pushkar Mela) είναι ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της Ινδίας, το 

μεγαλύτερο στο είδος του στην Ασία. Εκεί, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται περισσότεροι από 

200.000 έμποροι από την επαρχία, αλλά και πολλοί πιστοί, οπότε ολόκληρη η πόλη και τα 

προάστιά της μεταμορφώνονται σε υπαίθριο πανηγύρι αρωμάτων, χρωμάτων και ήχων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ΙΝΔΙΑ – ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ  
 

Το Ρατζαστάν βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ινδίας και είναι  

η δεύτερη σε έκταση πολιτεία της χώρας.  

Ο τροπικός του Καρκίνου περνά από το νότιο άκρο του.  

Η γη του Ρατζαστάν είναι ξηρή και σε αρκετές περιοχές  

αφιλόξενη. Το ανάγλυφό της είναι ποικιλόμορφο.  

Χωρίζεται διαγωνίως από τη βραχώδη και γεμάτη βουνά  

νοτιοανατολική περιοχή και την άγονη βορειοδυτική έρημο Θαρ,  

η οποία εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν. 

Στο κέντρο εκτείνεται από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά  

και για περίπου 1.500 χιλιόμετρα η οροσειρά Αραβάλι, με υψηλότερο  

σημείο της το Όρος Άμπου (1.722 μέτρα). Όπως όλες οι έρημοι,η Θαρ  

προσφέρει ρομαντικές και μαγευτικές οάσεις. Αντίθετα με τη Σαχάρα,  

δεν είναι μια θάλασσα άμμου. Έχει τη δική της πανίδα και χλωρίδα  

και οάσεις που συντηρούνται από υπόγεια ύδατα.  

Παρά το ερημικό τοπίο, οικισμοί μεγάλωσαν και άνθισαν σε κάθε όαση  

και αμυδρά φιλόξενο κομμάτι γης, γιατί η άμμος έκρυβε μεγάλες ποσότητες  

ορυκτών αποθεμάτων, αλλά και χάρη στη στρατηγική τους θέση στους  

εμπορικούς δρόμους των καραβανιών από την Κεντρική Ασία στην Ινδία.  

Η αρχιτεκτονική των πόλεων του Ρατζαστάν εμπνέει δέος.  

Σήμα κατατεθέν τους είναι τα χρώματα. Ένα για κάθε πόλη.  

Το ρόδινο για την Τζαϊπούρ, το λευκό για την Ουνταϊπούρ, το κυανό για την Τζοντπούρ και το χρυσό 

για την Τζάισαλμερ. 

Η Τζαϊπούρ είναι η πρωτεύουσα του Ρατζαστάν. Η πόλη ιδρύθηκε από έναν μεγάλο αστρονόμο και 

πολεμιστή, το μαχαραγιά Τζάι Σιχ Β'. Μέχρι το 1728 το διοικητήριο της επαρχίας ήταν το εντυπωσιακό 

φρούριο Άμπερ, χτισμένο στον ομώνυμο λόφο. 

Σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο δυτικό Ρατζαστάν, οι πριγκιπικές πόλεις Τζοντπούρ, Τζαϊσαλμέρ και 

Μπίκανερ συνδέονται με μακριούς δρόμους που διασχίζουν την έρημο.  

 

Τα κάστρα τους συνεχίζουν να δεσπόζουν με τη συνταρακτική ηχώ του παρελθόντος τους. Το 

απόρθητο κάστρο Μερανγκάρ στην Τζοντπούρ στέκεται στον κατακόρυφο βράχο, ορατό με όλη του 

τη λαμπρότητα από μίλια μακριά. Το “Χρυσό Κάστρο” της εξωτικής πόλης Τζάισαλμερ - της 

“χρυσοποίκιλτης αρχόντισσας της ερήμου”, βγαλμένο λες από τις “Χίλιες και μια Νύχτες” - λάμπει σαν 

οπτασία στον ορίζοντα, ενώ οι τάφροι και τα τείχη του κάστρου του Μπικανέρ, που βρίσκεται στο 

κέντρο των πολυσύχναστων παζαριών της πόλης, είναι μια διαρκής υπενθύμιση του παρελθόντος. 

Άλλες επίσης ιστορικές πόλεις περιβάλλονται από επιβλητικά κάστρα χτισμένα με μύθους και ιστορίες, 

αποτελώντας σπάνια κοσμήματα εντυπωσιακής ομορφιάς, όπως η Ουνταϊπούρ, η “ρομαντική πόλη”, 

η “Βενετία της Ανατολής”, που συνδυάζει νερό με γη και ουρανό, δημιουργώντας μία καλλιτεχνική 

απομίμηση του παραδείσου. 

Το Ρατζαστάν είναι η εστία των Ραζπούτ (“γιοί των Ράτζα”), μιας φυλής πολεμιστών, που ήλεγχαν αυτή 

την περιοχή της Ινδίας για περισσότερα από 1000 χρόνια, σύμφωνα με έναν κώδικα τιμής και 

ιπποτισμού, αναλόγου εκείνου των ιπποτών της Μεσαιωνικής Ευρώπης. 

Παρόλο που προσωρινές συμμαχίες και γάμοι συμφέροντος συνέβαιναν σε καθημερινή βάση, η 

περηφάνια και η ανεξαρτησία ήταν πάντοτε οι ύψιστες αρετές στο Ρατζαστάν. Ποτέ οι Ραζπούτ δεν 

στάθηκαν ικανοί να παρουσιάσουν ένα κοινό μέτωπο ενάντια στον κοινό εισβολέα. Στην 

πραγματικότητα σπαταλούσαν την περισσότερη ενεργητικότητά τους στις μεταξύ τους διαμάχες.  

Οπωσδήποτε όμως, η ανδρεία και ο ιπποτισμός τους έμειναν παροιμιώδεις. 

Ολόκληρο το Ρατζαστάν υμνήθηκε σε ιστορίες έρωτα και προδοσίας.  

Η ιστορία του δεν κλείνεται σε μουσεία ή ντοκιμαντέρ.  

Το παρελθόν στη γη αυτή είναι παρόν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Δελχί 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 

Δελχί, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 

2η ημέρα: Δελχί - Άγκρα  

Άφιξη το πρωί στο Δελχί και αναχώρηση οδικώς 

για την Άγκρα. Πόλη που ταυτίζεται με την 

αρχιτεκτονική κληρονομιά της δυναστείας των 

Μουγκάλ, των Τουρκομογγόλων κατακτητών, που 

από τα μέσα του 16ου αιώνα την χρησιμοποίησαν 

για μεγάλα διαστήματα ως πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας τους.  

Η ξενάγησή μας ξεκινάει σήμερα με το πιο γνωστό 

μνημείο αγάπης αλλά και ματαιοδοξίας στον 

κόσμο, το Ταζ Μαχάλ. Το εξαιρετικό αυτό κτίσμα 

δημιούργησε ο σουλτάνος Σαχ Τζαχάν μέσα σε 

έναν κήπο που παραπέμπει στον Κήπο του 

Παραδείσου του Κορανίου, ως μαυσωλείο στη 

μνήμη της συζύγου του Μουμτάζ Μαχάλ, η οποία 

πέθανε στη γέννα του 14ου 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 

ως την Περσία.  

Το μαυσωλείο αυτό διακρίνεται για τις τέλειες 

αναλογίες, τις ένθετες διακοσμήσεις και τους 

πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμησή του.  

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κόκκινο 

Φρούριο, έργο των αυτοκρατόρων Άκμπαρ, 

Τζαχανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Χτισμένο κοντά στον 

ποταμό Γιαμούνα, περιβάλλεται από διπλά τείχη, το 

ύψος 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, αγναντεύοντας το Ταζ, έγκλειστος από τον γιο 

του, Ορανγκζέμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - 

Τζαϊπούρ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για την 

Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα της επαρχίας 

Ρατζαστάν. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το 

Φατεχπούρ Σικρί, την καστροπολιτεία από κόκκινο 
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ψαμμίτη που έκτισε ο Άκμπαρ εκεί όπου υπήρχε ένα 

χωριό, το Σίκρι, για να τιμήσει τον Σελίμ-ουντ-ντιν-

Τσίστι, τον σούφι ασκητή που προέβλεψε ότι ο μέχρι 

τότε άτεκνος αυτοκράτορας, θα αποκτούσε όχι 

μόνον ένα γιό, αλλά τρεις. 

 Η πόλη περιλαμβάνει αίθουσα θησαυροφυλακίου, 

σχολείο, χώρους εκδηλώσεων, ξεχωρίζει όμως η 

αίθουσα του θρόνου με τη λίμνη που κατασκεύασε 

ο Άκμπαρ για τον μουσικό του, οι εξαιρετικές 

ικανότητες του οποίου έκαναν ακόμη και τα πουλιά 

να σιγούν για να ακούσουν τη μουσική του! Το 

Σούκρι ονομάστηκε Φάτεχπουρ, Πόλη της Νίκης, 

μετά τη νικηφόρο εκστρατεία του Άκμπαρ στο 

Γκουτζαράτ, χρησιμοποιήθηκε όμως ως 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του μόνο για 14 

χρόνια, από το 1571 ως το 1585, πιθανότατα λόγω 

ανεπάρκειας νερού. Υπολογίζεται ότι το 1585 είχε 

περί τους 250.000 κατοίκους.  

Επόμενος σταθμός μας είναι το Αμπανέρι. 

Πρόκειται για μικρό, αγροτικό χωριουδάκι της 

επαρχίας Ρατζαστάν, που έχει στο εσωτερικό του 

ένα baori, δηλαδή έναν ταμιευτήρα νερού 

ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής με βαθμιαία μειούμενες 

κλίμακες. Με 3.500 σκαλιά και βάθος 20 μέτρα είναι 

από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα baori της 

Ινδίας. Από τον 9ο αιώνα που κατασκευάστηκε 

παρείχε νερό σε εποχές ξηρασίας και αποτελούσε 

χώρο κοινωνικών συναθροίσεων και 

τελετουργικού καθαρμού πριν την προσέλευση 

των πιστών στον παρακείμενο ναό της Χαρσάτ 

Μάτα, της θεάς της Χαράς και της Ευτυχίας, στην 

οποία ήταν αφιερωμένος. Συνεχίζουμε για 

Τζαϊπούρ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Τζαϊπούρ (Ανάβαση στο Φρούριο Άμπερ 

με ελέφαντες, βόλτα με ρίκσο, τελετή Aarti) 

Πρώτη μας επίσκεψη σήμερα θα είναι στο φρούριο 

της Άμπερ, που ήταν μέχρι το 1728 το διοικητήριο 

της επαρχίας. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η 

προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! 

Όσο τα συμπαθή παχύδερμα ανηφορίζουν την 

ειδική ράμπα, μπροστά στα μάτια μας απλώνεται η 

θέα των κήπων και των λιμνών που περιστοιχίζουν 

τα πόδια του λόφου. Σταδιακά μας αποκαλύπτεται 

η εντυπωσιακή περιτοίχιση του κάστρου (σαν ένα 

μίνι Σινικό Τείχος). 



 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα συνεχίσουμε για το μαρμάρινο σύμπλεγμα 

μαυσωλείων των βασιλέων Γκαϊτόρ. Το κενοτάφιο 

του διάσημου μαχαραγιά Μαντχό Σινγκ Β’, που 

παντρεύτηκε πέντε συζύγους και είχε 18 ερωμένες, 

αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσει διάδοχο, 

κυριαρχεί στο πρώτο προαύλιο. Φυσικά 

ακολουθούν και άλλα κενοτάφια βασιλέων με 

σπουδαίες ιστορίες.  

Η ξενάγηση θα συνεχιστεί στη «Ρόδινη Πόλη», την 

Τζαϊπούρ. 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 Αλφρέδου. Η πόλη κτίστηκε 

βάσει πολεοδομικού σχεδίου στις αρχές του 18ου 

αιώνα από τον σπουδαίο αστρονόμο, μαθηματικό 

και πολεμιστή μαχαραγιά Τζάι Σινγκ Β´. Θα 

επισκεφθούμε το παλάτι, το οποίο στεγάζει τρία 

μουσεία με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα από την 

προσωπική συλλογή των μαχαραγιάδων της 

πόλης, το αστεροσκοπείο Τζαντάρ Μαντάρ και το 

έμβλημα της πόλης, την πενταόροφη πρόσοψη 

του Χάουα Μαχάλ (γνωστό ως «Παλάτι των 

Ανέμων»). Η αρχιτεκτονική του είναι τόσο 

ασυνήθιστη, όσο και ο λόγος για τον οποίο 

κατασκευάσθηκε. Το παλάτι αυτό κτίστηκε 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.  

Στην απογευματινή μας βόλτα με τα παραδοσιακά 

τρίκυκλα (ρίκσο) θα πάρουμε μια γεύση από το 

κέντρο και τις πολύχρωμες αγορές της Τζαϊπούρ.  

Το ηλιοβασίλεμα θα 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.  

Ακόμα και ο πιο πραγματιστής δε μπορεί παρά να 

αισθανθεί την έντονη ενέργεια που αποπνέει αυτή 

η συλλογική ευλάβεια  & προσύλωση. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Τζαϊπούρ - Πουσκάρ 

Αναχώρηση για το Πουσκάρ, μια μικρή κωμόπολη 

στο τέλος της ερήμου, χτισμένη γύρω από την 

ομώνυμη ιερή λίμνη. Για τους Ινδουιστές αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 

προσκυνήματος, μια που εδώ βρίσκεται ο 



 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

μοναδικός στην Ινδία ναός αποκλειστικά 

αφιερωμένος στον Βράχμα, ένας από τους τρείς 

της βασικής ινδουιστικής τριαδικής θεότητος.   

Εδώ κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του σεληνιακού 

μήνα Κάτρικ (Οκτώβριος-Νοέμβριος) γίνεται μία 

από τις διασημότερες γιορτές της Ινδίας και το 

ήσυχο χωριό μεταμορφώνεται σε τόπο 

πανηγυριού. Διανυκτέρευση στο Πουσκάρ σε 

ειδικές σκηνές.  

 

6η ημέρα: Πουσκάρ  

Ημέρα αφιερωμένη στις γιορτές, οι οποίες 

κορυφώνονται τη βραδιά της πανσελήνου. 

Εκατοντάδες πιστοί λούζονται και προσεύχονται 

στα νερά της ιερής λίμνης, αναζητώντας λύτρωση 

από τα βάσανα της ζωής. Οι γιορτές αυτές 

σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για κάθε 

άνθρωπο: οι πιστοί έρχονται για να 

προσκυνήσουν, οι αγρότες για να γιορτάσουν, οι 

τουρίστες για μια αξέχαστη εμπειρία. 

Διανυκτέρευση στο Πουσκάρ σε ειδικές σκηνές.  

 

7η ημέρα: Πουσκάρ – Φρούριο - Τσίτοργκαρ - 

Ουνταϊπούρ 

Αναχώρηση για την πόλη Τσιτόρ, όπου θα 

επισκεφθούμε το περίφημο φρούριο Τσίτοργκαρ 

(Chittorgarh), το οποίο αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα οχυρά της χώρας και την 

"περηφάνια του Ρατζαστάν". Το τρομερό αυτό 

φρούριο είναι σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός 

λόφου ύψους 180 μέτρων και καλύπτει μια 

τεράστια έκταση 700 στρεμμάτων. Πιστεύεται ότι 

χτίστηκε από τη δυναστεία των Μαούρια 

(Mauryans) κατά τον 7ο αιώνα. Το φρούριο 

προσεγγίζεται μέσα από επτά τεράστιες πύλες. Θα 

δούμε, μεταξύ άλλων, το παλάτι της πανέμορφης 

Παντμίνι, θα μάθουμε τις ιστορίες για την θρυλική 

ομορφιά της που γοήτευσε το Μουσουλμάνο 

κατακτητή, αλλά και την τραγική ιστορία της 

αυτοθυσίας των γυναικών (Τζοχάρ) προκειμένου 

να μην πέσουν στα χέρια των αλλοπίστων. 

Θα συνεχίσουμε οδικώς μέχρι την Ουνταϊπούρ, την 

πιο ρομαντική πόλη του Ρατζαστάν. 

Ατμοσφαιρική, πολύβουη και ζωντανή πόλη, 

περήφανη για την πολιτιστική της κληρονομιά, μια 

όαση στην έρημο που εξάπτει τη φαντασία και 

κερδίζει αμέσως την καρδιά κάθε επισκέπτη. 

Αποτελεί ένα πραγματικό κόσμημα της τουριστικής 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βιομηχανίας της Ινδίας. Κτισμένη γύρω από δύο 

λίμνες, την Πίτσολα και τη Φατέχ Σαγκάρ, γεμάτη 

από μαγευτικά παλάτια, φρούρια και μύθους, η 

πόλη μοιάζει σαν να βγαίνει από τις σελίδες 

κάποιου παραμυθιού. Τα εντυπωσιακά 

αρχιτεκτονικά της κάλλη, συνυπάρχουν γοητευτικά 

με το υδάτινο στοιχείο. Η διαχρονική της αίγλη 

πιστοποιείται από την πληθώρα των Ινδών 

ποιητών, λογοτεχνών και καλλιτεχνών, που 

εξακολουθούν να αντλούν έμπνευση από την 

ομορφιά της.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Ουνταϊπούρ 

Η πόλη του Ουντάι, όπως είναι το όνομά της, 

ιδρύθηκε από τον μαχαραγιά Udai Singh B΄ το 

1568. Σύμφωνα με τον μύθο, ο μαχαραγιάς 

συνάντησε έναν περιπλανώμενο γηραιό ασκητή 

που διαλογιζόταν σ΄ ένα λόφο κοντά στη λίμνη 

Πιτσόλα, ο οποίος τον συμβούλεψε να κτίσει την 

πρωτεύουσά του στην τοποθεσία αυτή για να είναι 

απόρθητη, καθώς η περιοχή περιβάλλεται από 

δάση, λίμνες και την οροσειρά Αραβάλι. Με 

σημαντική ιστορική διαδρομή, η Ουνταϊπούρ 

γνώρισε μέρες δόξας και ευημερίας κατά τον 16ο 

και τον 17ο αιώνα.  

Η ομορφιά της, όμως, γοήτευσε και τους 

παραγωγούς του Χόλιγουντ που τη 

χρησιμοποίησαν ως σκηνικό για διάσημες ταινίες. 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας  ξενάγησης θα 

δούμε μεταξύ άλλων το Παλάτι της πόλης, το 

μεγαλύτερο σύμπλεγμα παλατιού, σε ένα μέρος 

του οποίου και σήμερα ακόμα διαμένει ο 

σημερινός Μαχαραγιάς, τον Ναό Τζαγκτίς 

(Jagdish), τους κήπους Σαχελιόν (Sahelion Ki Bari), 

καθώς και τα Γκατς της λίμνης, όπου ευλαβείς 

πιστοί παίρνουν τον τελετουργικό καθαρμό, ενώ 

δίπλα τους γυναίκες με πολύχρωμα σάρι, 

απλώνουν σειρές μεταξωτών για να στεγνώσουν 

στον ήλιο.  

Στο παζάρι της πόλης κτυπά η καρδιά της 

πραγματικής Ινδίας: λαμπερά και εντυπωσιακά 

χρώματα, δυνατές μυρωδιές από κάθε λογής 

μπαχαρικά και φρούτα, αγελάδες, φωνές, λαϊκά 

ινδικά τραγούδια από φτηνά κασετόφωνα, 

μικροπωλητές, υπαίθρια εστιατόρια, γυναίκες που 

κουβαλούν τεράστιους μπόγους στο κεφάλι, ή 

πλέκουν καλάθια από μπαμπού. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην απογευματινή βαρκάδα στην πανέμορφη 

λίμνη θα δούμε το ηλιοβασίλεμα να χρωματίζει τα 

«επιπλέοντα» παλάτια Lake Palace & Τζαγκμαντίρ. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Ουνταϊπούρ - Ρανακπούρ – Τζοντπούρ 

Πρωινή αναχώρηση για τη Ρανακπούρ, μια πόλη 

γνωστή για τους εξαιρετικούς ζαϊνιστικούς ναούς 

της, που θεωρούνται από τους 

εντυπωσιακότερους του είδους για την περίπλοκη 

και εξαιρετική αρχιτεκτονική τους. Στο σύμπλεγμα 

υπάρχουν πολλοί ναοί, μεταξύ των οποίων και ο 

ναός Chaumukha, που είναι αφιερωμένος στον 

Adinath, τον πρώτο Tirthankara των Τζαϊνιστών. Οι 

ναοί αυτοί, είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι 

από κατάλευκο μάρμαρο τέτοιας ποιότητας, ώστε 

το φως να το διαπερνά, κεντημένο με τρισδιάστατα 

γλυπτά & ανάγλυφα. Η αρχιτεκτονική τους είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη. Ο πρώτος διαθέτει τέσσερις 

διαφορετικές πόρτες που οδηγούν στην κύρια 

αίθουσα, όπου είναι τοποθετημένη η εικόνα του 

Adinath. 

Συνεχίζουμε για την Τζοντπούρ, την αρχαιότερη 

πόλη του Ρατζαστάν, ακόμα έναν σταθμό των 

καραβανιών της ερήμου. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Τζοντπούρ  

Το πρωί θα επισκεφθούμε την κορωνίδα της 

πόλης, το φρούριο Mehrangarth (Μερανγκάρ). 

Θρονιασμένο στην κορυφή φυσικού πέτρινου 

λόφου αντικρίζει από ψηλά την κυανή πόλη. Τα 

επιβλητικά τείχη του έρχονται σε αντίθεση με τα 

πανέμορφα παλάτια που κρύβει στο εσωτερικό 

του. Όμως, παρά την ομορφιά και τη χλιδή τους, 

κρύβουν πολλές τραγικές ιστορίες: το τελευταίο 

σάτι στο παλάτι αυτό, έγινε το 1843. Ακόμα 

υπάρχουν κοντά σε μια από τις κεντρικές εισόδους, 

τα αποτυπώματα από τα χέρια των γυναικών που 

ρίχτηκαν οικειοθελώς στην πυρά.  Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: Τζαϊσάλμερ  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την 

Τζαϊσάλμερ, στην καρδιά της μεγάλης ερήμου 

Θαρ. Η στρατηγική της θέση στους εμπορικούς 

δρόμους μεταξύ Ινδίας και Κεντρικής Ασίας έφερε 

ευημερία στην πόλη. Μέσα από τα πανύψηλα τείχη 

της πόλης βρίσκονται μεγαλόπρεποι ναοί, παλάτια 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μαχαραγιάδων, παλιές κατοικίες και αρχοντικά 

(havelis) εμπόρων και αστών με ποικίλες 

διακοσμήσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση. 

 

12η ημέρα: Τζαϊσάλμερ (Βόλτα με καμήλες στην 

έρημο Θαρ)  

Σήμερα θα δούμε το επιβλητικό φρούριο της 

πόλης, ζαϊνιστικούς ναούς και πολλά αρχοντικά με 

περίτεχνα σκαλιστά μπαλκόνια (Havelis), όπως το 

Salim Singh Haveli, το Nathumal Haveli και το 

Patwon Haveli και θα αφουγκραστούμε τον παλμό 

της χιλιόχρονης καστροπολιτείας. Το απόγευμα θα 

βγούμε έξω από την πόλη για μια βόλτα πάνω σε 

καμήλες στους αμμόλοφους της ερήμου Θαρ για 

να βιώσουμε και εμείς, κάτι από την απόκοσμη και 

επιβλητική ατμόσφαιρα της απεραντοσύνης της 

ερήμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

13η ημέρα: Τζαϊσάλμερ - Μπικανέρ  

Πρωινή οδική αναχώρηση για την πόλη-φρούριο 

Μπικανέρ, που υπήρξε σταθμός στον δρόμο των 

καραβανιών. Είναι η τέταρτη σε μέγεθος πόλη του 

Ρατζαστάν και λιγότερο τουριστική σε σχέση με τις 

γειτονικές πόλεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Αργότερα θα ξεναγηθούμε στην 

πόλη, όπου δεσπόζει το κάστρο Τζουναγκάρθ με 

τα υπέροχα ζωγραφισμένα παλάτια.  

Κατασκευάσθηκε στο διάστημα 1588-1593 από τον 

Raja Rai Singh, έναν στρατηγό στον στρατό του 

Μογγόλου αυτοκράτορα Άκμπαρ και περιβάλλεται 

από συμπαγές τείχος μήκους 986 μέτρων, με 37 

προμαχώνες και τάφρο πλάτους 9 μέτρων. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Μπικανέρ - Ναός των Ποντικιών - 

Μάνταβα  

Αναχώρηση για το χωριό Ντεσνόκ, όπου θα 

επισκεφθούμε τον περίφημο ναό Κάρνι Μάτα με τα 

ιερά ποντίκια, τα οποία θεωρούνται ως 

μετενσαρκώσεις πιστών ακολούθων της θεάς. 

Μόλις διασχίσουμε το ασημένιο κατώφλι και 

βρεθούμε στη μαρμάρινη αυλή, αν είμαστε τυχεροί, 

μπορεί και να διακρίνουμε τον μοναδικό λευκό 

ποντικό. Τι σημαίνει αυτό; Τύχη και ευημερία θα σας 

ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής σας!  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Αναχώρηση για την πόλη Μάνταβα. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα 

περιηγηθούμε στην πόλη, θαυμάζοντας τα havelis 

των πλούσιων εμπόρων και την καθημερινή ζωή 

των κατοίκων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Μάνταβα - Δελχί  

Πρωινή αναχώρηση για το Δελχί. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μια σύντομη 

περιήγηση σε μερικά από τα αξιοθέατα θα μας 

δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια πρώτη 

εικόνα της πόλης. Το Παλιό και το Νέο Δελχί είναι 

στην πραγματικότητα δύο πόλεις που συνδέονται 

γεωγραφικά αλλά διαχωρίζονται κοινωνικά. Το 

Παλιό Δελχί 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 (ρίκσα). Το 

Νέο Δελχί εγκαινιάστηκε επίσημα το 1931 και έχει 

τεράστιες λεωφόρους, όμορφα οικοδομήματα και 

καλοδιατηρημένα πάρκα. Διανυκτέρευση. 

 

16η ημέρα: Δελχί (Ξενάγηση) 

Ξεκινάμε με την ξενάγηση της παλιάς πόλης με το 

Κόκκινο Φρούριο. Εκεί 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. 

Στη συνέχεια θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί, το Τζάμα 

Ματζέντ, (τέμενος της Παρασκευής), που αποτελεί 

τη θρησκευτική έδρα της πολυπληθούς 

μουσουλμανικής ομάδας του Παλαιού Δελχί. 

Θα περπατήσουμε στην πολύβουη Τσάντι Τσόουκ 

που σφίζει από εμπορική δραστηριότητα και στα 

σοκάκια της Παλιάς Πόλης. Θα επισκεφθούμε το 

Rajghat, το σημείο αποτέφρωσης του Μαχάτμα 

Γκάντι, μετά τη δολοφονία του το 1948. 

Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στο Νέο Δελχί, 

περνώντας από τη δενδροφυτεμένη λεωφόρο 

Ρατζπάθ 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 επισκεφθούμε το 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σύμπλεγμα του μιναρέ Κούτμπ κτίσμα-έμβλημα της 

πόλης, με την περίτεχνη αρχιτεκτονική του 

διακόσμηση από αμμόλιθο και θα γνωρίσουμε εκεί 

μία ακόμα από τις επτά χρονικές μετενσαρκώσεις 

της πόλης αυτής.  

Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με την 

επίσκεψη στον τάφο του δεύτερου Μογγόλου 

αυτοκράτορα, του Χουμαγιούν (ένα από τα πολλά 

καταγεγραμμένα από την UNESCO μνημεία 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

χώρα), ένα εντυπωσιακό μαυσωλείο στα 

αρχιτεκτονικά σχέδια του οποίου βασίστηκε το Ταζ 

Μαχάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

17η ημέρα: Δελχί - Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το διεθνές 

αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι για την πτήση της 

επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

Άφιξη αυθημερόν. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

Σημείωση 

 

 

 

Τα προγράμματα της Ινδίας έχουν ιδιαιτερότητες έναντι των άλλων προγραμμάτων, λόγω ιδιομορφίας 

της χώρας και της ζωής των κατοίκων της. Δεν 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: δρόμοι 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, γερό στομάχι!!! 

Κατά τη γνώμη μας είναι μια μοναδική χώρα και το ταξίδι σ΄ αυτήν θα  μείνει βαθιά χαραγμένο στη σκέψη 

σας, αρκεί να είστε προετοιμασμένοι να αποδεχθείτε τις ιδιομορφίες της.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/11 

1.399 € 1.559 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.419 €  
με τους φόρους.  

Πτήσεις από Λάρνακα χωρίς 

πέρασμα από την Αθήνα. 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 930 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

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

την 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 

 Έχουμε επιλέξει κυρίως ξενοδοχεία που διατηρούν 

το παραδοσιακό χρώμα και την ατμόσφαιρα της 

επαρχίας του Ρατζαστάν (μεταξύ αυτών κάστρα, 

παλάτια), κάποια από τα οποία είναι 5*, 4*, Royal Tents 

στο Πούσκαρ 

 Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα 

 Τοπικός έμπειρος ξεναγός 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel 

 

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: 75 

€ (πληροφορίες δείτε παρακάτω) 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (δεν ισχύει για τις 

αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 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: 820 

€ 

 Βίζα Ινδίας: 75 € (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 75 €/άτομο. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν σε ανήλικους 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, 10557 Τηλ. 2103232800, Φαξ: 210 3232450) και στην Θεσσαλονίκη 

(Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, 54624 Τηλ. 2310230001 Φαξ: 

2310230777) 

 

 

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! 


