
 

 

  

Αχμενταμπάντ – Γη του Κουτς – Μικρό και Μεγάλο Ρανν – 

Μπουτζ – Ποσίνα – Ντασάντα – Πατάν – Ντόρντο – Βομβάη  

 Αναχώρηση: 01.02                                                 12, 16 Ημέρες 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΕΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΝΔΙΑΣ 

Γκουτζαράτ και 

Γιορτές Ουτζάβ Ρανν 

 

Σε αυτό το ταξίδι θα… ξανασυστηθούμε 

με την Ινδία. Η αποκάλυψη της φύσης 

στο Γκουτζαράτ της Δυτικής Ινδίας είναι 

μια ανοιχτή πρόσκληση για τον 

ταξιδιώτη που θέλει να ατενίσει έναν 

κόσμο αποτραβηγμένο από την 

καθιερωμένη κουλτούρα της 

γοητευτικής αυτής υποηπείρου.  

Μακριά από τα ταξιδεμένα μονοπάτια, 

σκύβουμε με προσοχή πάνω στην 

αυθεντικότητα της ζωής των φυλών 

που ζουν αψηφώντας τον χρόνο και 

τους χάρτες του σύγχρονου κόσμου. 

Απότοκο των πανάρχαιων 

παραδόσεων του Γκουτζαράτ είναι οι 

γιορτές Ρανν Ουτζάβ στην περιοχή του 

Κουτς, που προσελκύουν χιλιάδες 

κόσμου από όλες τις επαρχίες της 

Ινδίας. 

 

Ένα μοναδικό, σπάνιο οδοιπορικό στη Δυτική Ινδία 

που μόνο το Versus προσφέρει. 

 

Το ταξίδι περιλαμβάνει: 

 Το σπάνια προτεινόμενο Γκουτζαράτ, εδώ όπου 

βρίσκονται πολλές από τις πλέον αυθεντικές 

φυλές της Ινδίας. 

 Επίσκεψη στο άσραμ του Μαχάτμα Γκάντι στο 

Αχμενταμπάντ. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

 Επίσκεψη στο Κουτς, μια περιοχή-γεωλογικό 

φαινόμενο. 

 Διαμονή στην περιοχή του Κουτς τις ημέρες που 

κορυφώνονται οι Γιορτές Ρανν Ουτζάβ, μια 

παραδοσιακή γιορτή γεμάτη χρώματα και 

μοναδικό θέαμα. 

 Ξενάγηση στη Βομβάη (Μουμπάι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι-μύηση σε μια διαφορετική όψη της αγαπημένης μας Ινδίας, ένα οδοιπορικό-πρόκληση για 

τον ανήσυχο ταξιδιώτη, και μια πραγματική αποκάλυψη πολιτισμών, τοπίων, εικόνων. Ταξιδεύουμε 

λοιπόν στο Γκουτζαράτ, μια επαρχία της Ινδίας που σπάνια τραβά τα βλέμματα, κι ωστόσο μας 

προσφέρει τόσο πολλά. Άξονας του ταξιδιού μας είναι οι φημισμένες γιορτές Ρανν Ουτζάβ, στην 

περιοχή του Κουτς, γιορτές γεμάτες χρώμα, κίνηση και μουσική. Γύρω από τον άξονα αυτό 

γνωρίζουμε την επαρχία του Κουτς με το θαύμα της φύσης που λέγεται Μικρό και Μεγάλο Ρανν του 

Κούτζ, το οποίο και επισκεπτόμαστε. Και φυσικά ερχόμαστε σε επαφή με τοπικές φυλές της περιοχής, 

καθώς επισκεπτόμαστε τα χωριά Μπάννι και όχι μόνο, συναντώντας φυλές που διατηρούν στην 

καθημερινότητά τους πρακτικές απαράλλακτες για αιώνες.  

 

 

 

 Οι γιορτές Ρανν Ουτζάβ στην περιοχή του Κουτς. 

 Το Μικρό και το Μεγάλο Ρανν, μια αχανή έκταση από ατελείωτες αλυκές. 

 Ο ναός του Ήλιου στη Μοντέρα. 

 Οι αυθεντικές φυλές του Γκουτζαράτ, στα χωριά της περιοχής Κουτς, της 

Ντασάντα και της Ποσίνα. 

 Jeep safari στο Μικρό Ραν του Κουτς, στο Wild Ass Sanctuary at Little Rann of 

Kutch 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 01/02/2020 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

ΕΚ 540 02/02/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ  04:00 08:05 

ΕΚ 501 12/02/2020 ΒΟΜΒΑΗ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 04:15 06:05 

ΕΚ 209 12/02/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 01/02/2020 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

ΕΚ 540 02/02/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ  04:00 08:05 

ΕΚ 501 16/02/2020 BOMBAH – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 04:15 06:05 

ΕΚ 209 16/02/2020 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 



 

 
 

 

 

  

ΓΙΟΡΤΕΣ ΡΑΝΝ ΟΥΤΖΑΒ  

Η μελωδία της λευκής άμμου 
 

Η ευρύτερη περιοχή του Κουτς, η «Άγρια Δύση» της Ινδίας, όπως χαρακτηρίζεται, είναι 

αδιαμφισβήτητα μια περιοχή-γεωγραφικό φαινόμενο. Κατά την ξηρή περίοδο το Μικρό 

και το Μεγάλο Ρανν είναι μια επίπεδη άνυδρη έκταση, με ατέλειωτες αλυκές, μια θάλασσα 

αλατιού, και ένα προστατευόμενο πάρκο με σπάνια πανίδα. Κατά την περίοδο των 

μουσώνων όμως, η θάλασσα εισβάλει από τον Κόλπο του Κουτς και η έκταση γεμίζει 

αλμυρό νερό και ψάρια. Τότε το Κουτς, μετατρέπεται σε νησί! Δικαίως λοιπόν, στη 

γλώσσα των Γκουτζαράτι η λέξη "κουτς-μπο" σημαίνει χελώνα του νερού. 

 

Κατά την ξηρή περίοδο, κάθε χειμώνα, η λευκή, αλμυρή άμμος του Κουτς «ζωντανεύει» 

μέσα από μια «θάλασσα» μουσικής και χρωμάτων. Πρόκειται για το Φεστιβάλ Ρανν 

Ουτζάβ (Rann Utsav), που διαρκεί όχι μία και δύο ημέρες αλλά συνολικά τέσσερις μήνες, 

από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο, με την κορύφωσή του να σημειώνεται την Πανσέληνο 

του Φεβρουάριου, στην καρδιά του χειμώνα, όταν η αλμυρή έρημος του Κουτς γίνεται 

ακόμη πιο ελκυστική. Οι γιορτές αυτές αποθεώνουν τη μοναδική κουλτούρα του 

Γκουτζαράτ, με αναρίθμητα μουσικά και χορευτικά δρώμενα, με παραμυθάδες, 

περιπάτους στην έρημο, επιδείξεις χειροτεχνών και φυσικά με πολύ τοπικό, παραδοσιακό 

φαγητό από την απίστευτα πλούσια κουζίνα του Γκουτζαράτ. Το τι μπορεί να δει και να 

κάνει ο επισκέπτης δεν έχει τελειωμό! Προσθέστε ακόμα τις φωτιές στην έρημο, τα 

πολύχρωμα αερόστατα στον ουρανό του Κουτς, τα δρώμενα υπό το σεληνόφως και 

σιγά-σιγά θα αρχίσει να σχηματίζεται μία πρώτη εικόνα για το τι συγκινήσεις προσφέρει 

αυτή η μεγάλη γιορτή!... 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

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

ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την ταξιδιωτική μας 

ομάδα και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Αχμενταμπάντ, 

στη Δυτική Ινδία. Άφιξη τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας και 

άμεση εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας.  

 

2η ημέρα: ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ (ξενάγηση)  

Μετά από σύντομη ξεκούραση και αφού πάρουμε το πρωινό μας 

ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Η πρωτεύουσα του 

Γκουτζαράτ άνθισε και ξέπεσε στο πέρασμα μόλις τριών αιώνων! 

Από κέντρο κουλτούρας και γνώσης τον 18ο αι., περνά στη 

βιομηχανική παραγωγή υφασμάτων και χάνεται τελικά από το 

προσκήνιο, όταν οι κάτοικοί της μεταναστεύουν μαζικά κάτω από 

τις επιταγές των Άγγλων. Το Αχμενταμπάντ (Ahmedabad), η 

πρωτεύουσα του Γκουτζαράτ για πολλούς αιώνες, χαρακτηρίστηκε 

ως η πρώτη πόλη της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 

2017, χτυπώντας τόσο το Δελχί όσο και το Βομβάη. Η περιτοιχισμένη 

παλιά πόλη του ιδρύθηκε από τον Σουλτάνο Αχμάντ Σάχ τον 15ο 

αιώνα και φιλοξενεί ποικίλες κοινότητες Ινδουιστών, Ισλαμιστών και 

Τζάιν. Η Παλιά Πόλη χωρίζεται σε πολυάριθμα pols (ιστορικές 

κατοικημένες γειτονιές με λωρίδες εκκαθάρισης και ξυλόγλυπτα 

σπίτια). Επιπλέον, έχει μερικά από τα ωραιότερα παραδείγματα της 

ινδο-ισλαμικής αρχιτεκτονικής και της ινδουιστικής μουσουλμανικής 

τέχνης στην Ινδία. 

Η γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τον ινδουιστικό ναό 

Σβαμιναραγιάν Μαντίρ (Swaminarayan Temple), και θα συνεχιστεί 

στην παλαιά πόλη και στο Τζαμά Μαστζίντ (Jama Masjid) του 15ου 

αι., κατασκευασμένο πάνω σε ερείπια Ινδουιστικών ναών, αλλά με 

δεξιοτεχνία και ξεχωριστή αισθητική λαμπρότητα. Ξεχωρίζουν οι 

«τρεμάμενοι μιναρέδες» και το μαυσωλείο του ιδρυτή της πόλης 

Αχμέντ Σαχ στην ανατολική είσοδο. Συνεχίζουμε με τον Τζαϊνιστικό 

ναό Χάθε Σινγκ (Hathi Sing), στον οποίο θα θαυμάσουμε τον 

περίτεχνο διάκοσμό του από λευκό μάρμαρο, ηλικίας 150 ετών, που 

μοιάζει εξωτερικά με τον διάσημο ναό του Ranakpur. 

Θα κλείσουμε την περιήγηση μας στο Αχμενταμπάντ με το Ασραμ 

του Μαχάτμα Γκάντι (Gandhi Ashram at Sabarmati), εκεί απ΄ όπου 

διεύθυνε την «ειρηνική επανάσταση», από το 1915 έως την οριστική 

ανεξαρτησία της Ινδίας. Σώζονται πολλά από τα προσωπικά του 

αντικείμενα και στον περιβάλλοντα χώρο θα δούμε να 

κατασκευάζουν χαρτί με τον παραδοσιακό τρόπο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: ΑΧΜΕΝΤΑΜΠΑΝΤ – ΠΟΣΙΝΑ (πηγάδι Adalaj, χωριά 

Ποσίνα, φυλή Γκαράσια)  

Πρωινό και άμεση αναχώρηση με τελικό μας προορισμό για 

σήμερα την πόλη Ποσίνα. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στο χωριό 

Adalaj για να δούμε το Adalaj Step Well, υπέροχο 5οροφο πηγάδι, 

κτισμένο το 1498 σε Solanki αρχιτεκτονικό στυλ, από τη βασίλισσα 

Ρουνταντέβι, στη μνήμη του συζύγου της. Φανταστείτε μία 

αντίστροφη πυραμίδα με βάθος πέντε ορόφων, με πολλαπλά 

σκαλοπάτια μέχρι τα χαμηλότερα επίπεδα, που παρείχε νερό για 

πόση, πλύση και μπάνιο. Στην αρχαία Ινδία, οι πλούσιοι έμποροι και 

οι βασιλικές οικογένειες συνήθιζαν να κάνουν αυτές τις δομές για 

τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να χαλαρώσουν εδώ κατά τη 

διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών τους και να πάρουν το πόσιμο 

νερό.  Άφιξη στην Ποσίνα (Poshina) και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Αργότερα ξεκινάμε την εξερεύνηση των γύρω 

Αχμενταμπάντ 

Μικρό Ρανν 
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Λίμπεκ 

 

____ 

χωριών, όπου θα γνωρίσουμε τη φυλή των Γκαράσια (Garasia).  

Γύρω από την Poshina είναι χωριά της κοινότητας των φυλών Bhil και  

Garasia, γνωστών για τις πολύχρωμες φορεσιές και τα καλλιτεχνικά 

τους στολίδια. Διανυκτέρευση στην Ποσίνα.  

 

4η ημέρα: ΠΟΣΙΝΑ (χωριό Ντάντα, φυλή Ντούνγκρι Γκαράσια)  

Μετά το πρωινό μια βόλτα στην πόλη και στην αγορά για να δούμε τα 

κορίτσια της φυλής Garacia που μεταφέρουν ξύλα, τα οποία 

φέρνουν από το κοντινό δάσος για να τα πουλήσουν στην αγορά. Τα 

κορίτσια και οι γυναίκες Garacia φορούν πολύχρωμες φορεσιές και 

είναι απόλαυση να τις βλέπεις να χορεύουν! Η αγορά είναι γνωστή για 

τα κοσμήματα των φυλών αφού εκεί μαζεύονται όλες οι φυλές της 

περιοχής για να πουλήσουν και να αγοράσουν! Οι Garacia μοιάζουν 

με τους  Bhil, και ζουν τόσο στο Ρατζαστάν όσο και στο Γκουτζαράτ 

στα βουνά και είναι ντυμένοι με πολύχρωμα ρούχα, ενώ οι Adivasis 

είναι απλούστεροι, αλλά όλες αυτές οι φυλές εξαρτώνται από τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία.  

Θα περιηγηθούμε στο χωριό Ντάντα (Danta), όπου θα γνωρίσουμε 

από κοντά την φυλή των Ντούνγκρι Γκαράσια (Dungri Garasias), που 

το όνομά τους σημαίνει «δάση στους λόφους» . Το βράδυ θα 

επιστρέψουμε στην Poshina για δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: ΠΟΣΙΝΑ – ΠΑΤΑΝ (Ράννι Κι Βαβ) – ΜΟΝΤΕΡΑ (Ναός του 

Ήλιου) – ΝΤΑΣΑΝΤΑ  

Πρωινό και αναχώρηση οδικώς με τελικό μας προορισμός για σήμερα 

την Ντασάντα. Η πρώτη μας στάση γίνεται στο Πατάν (Patan), την 

πρωτεύουσα θα έλεγε κανείς των εκλεκτών υφασμάτων της Ινδίας. Τα 

έντονα χρώματα, τα περίτεχνα σχέδια αλλά και η ανθεκτικότητα των 

υφασμάτων που παράγονται εδώ είναι παροιμιώδη. Στο Πατάν θα 

δούμε από κοντά το Rani Ki Vav, ακόμα ένα από τα από παραδοσιακά 

περίτεχνα πηγάδια-δεξαμενές του Γκουτζαράτ, κτίσμα του 11ου αι. τον 

βασιλιά Μπιμντέβ Α’. Συνεχίζουμε για την Μοντέρα (Modhera) για να 

δούμε από κοντά ένα από τα λεγόμενα 7 θαύματα της Ινδίας: είναι ο 

Ναός του Ήλιου (Sun Temple), ένα από τα ωραιότερα δείγματα της 

ινδικής αρχιτεκτονικής των αρχών της περασμένης χιλιετίας (11ος αι.), 

αφιερωμένος στον Θεό-Ήλιο, τον Σουριά (Surya). Κάθε ίντσα του 

οικοδομήματος, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του, είναι 

υπέροχα σκαλισμένο με θεούς και θεές, πουλιά, άγρια ζώα και 

λουλούδια. Η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται και από το 

γεγονός πως ο ναός σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ήλιος της 

αυγής να φωτίζει την εικόνα του Σουριά, την εποχή των ισημεριών. 

Φτάνουμε στην Ντασάντα (Dasada), τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: ΝΤΑΣΑΝΤΑ (jeep safari στο Μικρο Ραν στο Κουτς, φυλές 

Ραμπάρι και Μπαϊρβάντ)  

Μετά το πρωινό μας θα επιβιβαστούμε στα τζιπ για ένα jeep safari στο 

Μικρό Ραν του Κουτς (Little Rann of Kutch) για το Wild Ass Sanctuary 

at Little Rann of Kutch. Πρόκειται για έναν απέραντο προστατευόμενο 

βιότοπο, ο πρωταγωνιστής του οποίου δεν είναι άλλος από τον 

σπάνιο (και ενδημικό) ασιατικό όναγρο (Asian Wild Ass), ή γκούντουρ 

(gudkhur), ένα ζώο που απειλείται με εξαφάνιση και μόνο σ’ αυτή εδώ 

την τοποθεσία μπορεί ακόμα να απολαμβάνει προστασία. Θα δούμε 

βέβαια και άλλα σπάνια άγρια ζώα, όπως τη μαύρη αντιλόπη, τον 

ινδικό λύκο, αλεπούδες της ερήμου και τσακάλια, όπως ακόμα 

φλαμίνγκος, γερανούς, πελεκάνους και δεκάδες ακόμη πτηνά και 

θηλαστικά. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στα χωριά γύρω από την 

Ντασάντα των νομάδων Vadiara, Rabari και Bharwad. Τόσο οι Rabari 

όσο και οι Bharawad είναι κτηνοτρόφοι βοοειδών και μπορούμε να 

τους δούμε ενώ αρμέγουν τις αγελάδες και τους βουβάλους τους. Οι 

Μπουτζ 

Μπάννι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνδρες Bharwad φορούν μια φανταχτερή φούστα που ονομάζεται 

Dhoti. Διανυκτέρευση στη Ντασάντα. 

 

7η ημέρα: ΝΤΑΣΑΝΤΑ – ΜΠΟΥΤΖ (Ατζρακπούρ, Μπουτζόντι)  

Μετά το πρωινό μας συνεχίζουμε οδικώς για το βορειοδυτικό 

Γκουτζαράτ και το Μπουτζ. Εναλλαγές τοπίου, εικόνες καθημερινής 

ζωής, πλανόδιοι και νομάδες συνθέτουν πλούσιο θέαμα για τα μάτια 

και πρόκληση για τον φωτογραφικό φακό. Καθοδόν, θα 

επισκεφθούμε το χωριό Ατζρακπούρ (Ajarakhpur), λίγο έξω από την 

Μπουτζ.  Είναι το χωριό των καλλιτεχνών και των χειροτεχνών, πολλοί 

από τους οποίους εξασκούν στην τελειότητα Της την παραδοσιακή 

τέχνη της εκτύπωσης σχεδίων επάνω σε μεταξωτά ή βαμβακερά 

υφάσματα, χρησιμοποιώντας μεν νέα μοτίβα σχεδίασης αλλά 

διατηρώντας την παλαιά τεχνική. Κατόπιν θα μεταβούμε στην μικρή 

πόλη Μπουτζόντι (Bhujodi), περίπου 8 χλμ. νότια της Μπουτζ. 

Σημαντικό κέντρο κλωστοϋφαντουργίας, με τη συντριπτική 

πλειοψηφία των 1.200 κατοίκων να ασχολούνται με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο με την υφαντουργία, η Μπουτζόντι είναι γεμάτη από 

τεχνίτες, πολλοί από τους οποίους θα μας επιτρέψουν να τους 

παρακολουθήσουμε από κοντά την ώρα της εργασίας τους. Άφιξη 

στην Μπουτζ (Bhuj), τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: ΜΠΟΥΤΖ – ΝΤΟΡΝΤΟ (χωριό Σαμρασάρ)  

Πρωινή αναχώρηση από το Μπούτζ. Τις επόμενες δύο ημέρες θα 

γνωρίσουμε την πιο χαρακτηριστική όσο και μυστηριώδη πλευρά 

της Δυτικής Ινδίας, μέσα από τα μάτια άγνωστων νομαδικών φυλών 

περιδιαβαίνοντας αλλόκοτες εκτάσεις και απολαμβάνοντας σπάνια 

γεωλογικά φαινόμενα. Μια από τις μεγαλύτερες ερήμους αλατιού 

στον κόσμο, ο Great Rann of Kutch είναι γνωστός όχι μόνο για τη 

φυσική του ομορφιά και μεγαλοπρέπεια αλλά και για αυτό που 

δημιούργησαν οι κάτοικοί του, έναν σπάνιο καμβά πολιτισμού, μια 

αφθονία μορφών τέχνης και μια υπερβολική αφθονία ζωής  με το 

Φεστιβάλ Rann Utsav. 

Ξεκινάμε λοιπόν για τα χωριά Μπάννι όπου θα επισκεφθούμε τα 

χωριά Σαμρασάρ (Sumrasar) Ντόρντο (Dhordo), Χόντκα (Hodka), 

Τζούρα (Jura), Λουντίγια (Ludiya), Κάλα Ντουνγκάρ (Kala Dungar),  

Κάβντα (Khavda) και  για να γνωρίσουμε τις τοπικές φυλές Meghwal 

(Nirona, Bhirandiyara, Hodka)  και Muthwa (Dhordo), ανθρώπους 

που έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα σε σχετικά αφιλόξενες 

συνθήκες, διατηρώντας στην καθημερινότητά τους πρακτικές που 

έχουν μείνει απαράλλακτες εδώ και πολλούς αιώνες. Για να 

φτάσουμε κοντά στο Ντόρντο (Dhordo), όπου θα εγκατασταθούμε 

σε σκηνές, μόνιμα εγκατεστημένες σε ένα χωριό με πάνω από 400 

σκηνές AC (Tent City of Kutch Rann Utsav), για τους επισκέπτες που 

θα παρακολουθήσουν το Rann Utsav. Μεταξύ αυτών κι εμείς θα 

έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, 

την τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση του πολυποίκιλου τοπικού 

πολιτισμού, την ποικιλία της λαϊκής μουσικής του τόπου, την  

εντυπωσιακή έκφραση της ευρηματικότητας και των ντόπιων 

τεχνιτών και χειροτεχνών, παράλληλα με την παρουσίαση της 

ιδιαίτερης κουλτούρας και του χαρακτήρα των τοπικών κοινοτήτων 

σε αυτό το μοναδικό μνημείο ομορφιάς της φύσης. Μετά την 

εγκατάστασή μας θα παρακολουθήσουμε κάποιες εκδηλώσεις του 

Φεστιβάλ και θα απολαύσουμε ένα εξωπραγματικό ηλιοβασίλεμα 

στις απέραντες εκτάσεις με τις αλυκές και το πέταγμα των 

αποδημητικών στον μακρινό ορίζοντα με μοναδικούς ήχους λαϊκής 

μουσικής. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: ΝΤΟΡΝΤΟ (χωριά Λουντίγια, Κάλα Ντουνγκάρ, Κάβντα, 

Τζούρα, Χόντκο)  

Μουσείο Κουτς 

Στα χωριά των τοπικών φυλών 

Μεγάλο Ρανν 



 

 
 

 

 

  

Μέρα αφιερωμένη σε διάφορες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και 

βόλτες στα χωριά στην ευρύτερη περιοχή του Κουτς, της ερήμου 

αλατιού, που μπορούμε να θαυμάσουμε κι από αέρος με 

Αερόστατο (προαιρετικό). 

Η περιήγησή μας στα χωριά θα ξεκινήσει από το χωριό  Λουντίγια 

(Ludiya), ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ινδίας, με τα μοναδικής 

αρχιτεκτονικής σπίτια δομής bhunga με τις περίπλοκες 

διακοσμήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και τα 

υπέροχα χειροτεχνήματα και κεντήματα των γυναικών 

μουσουλμάνων και  Harijan. Στα 3χλμ θα επισκεφτούμε το χωριό 

Κάβντα (Khavda) για να δούμε τη φυλή Potters και Samma. Οι 

άντρες βάφουν με Heena στα μαλλιά και τα γένια τους. Είναι ψηλοί 

όπως οι Αφγανοί και φορούν Salwar και Kurta ως επί το πλείστον 

σε κίτρινο, μπλε, ροζ και μαύρο χρώμα. Συνεχίζουμε την περιήγηση 

μας στα χωριά Χόντκα (Hodka) και  Τζούρα (Jura) στους 

βοσκοτόπους Banni, στην άκρη του Great Rann of Kutch. Στο 

χωριό Τζούρα  βλέπουμε τους Sodha Raiputs και τις φυλές Maru 

Meghwar. Και θα κλείσουμε την περιήγησή μας με το Κάλα 

Ντουνγκάρ (Kala Dungar), τον Μαύρο Λόφο (Black Hill),  πολύ 

κοντά στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν (Τελευταίο σημείο για τη γη του 

ανθρώπου), το μοναδικό μέρος στο Kachchh από όπου είναι 

δυνατή η πανοραμική θέα του Great Rann of Kutch, της υπέροχης 

ερήμου αλατιού . 

Το απόγευμα-βράδυ θα παρακολουθήσουμε διάφορες εκδηλώσεις 

μουσικές και χορευτικές του  μεγάλου φινάλε του φεστιβάλ στο φως 

της πανσελήνου. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: ΝΤΟΡΝΤΟ – ΜΠΟΥΤΖ (ξενάγηση)  

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για το Μπουτζ (Bhuj). 

Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε το Άινα Μαχάλ (Aina Mahal), το Παλάτι των Κατόπτρων, 

και το Μουσείο Κούτς (Kutch Museum), ένα από τα παλαιότερα 

μουσεία στο Γκουτζαράτ και όχι μόνο. Άνοιξε τις πύλες του το 1877 

(!), χτισμένο σε ιταλικό στυλ στις όχθες της λίμνης Hamirsar, και 

φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή από επιγραφές Kshatrapa, όπλα και 

πολλά αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και από δείγματα διαφόρων 

τεχνών από την περιοχή της Κουτς. Η περιήγηση μας στην πόλη θα 

ολοκληρωθεί με την βόλτα μας στη τοπική αγορά. Το βράδυ θα 

επισκεφθούμε τον ναό Σουάμι Νάραγιαν (Swami Narayan) όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και τελετή Αάρτι 

(Aarti). Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στο Μπουτζ.  

 

11η ημέρα: ΜΠΟΥΤΖ – ΒΟΜΒΑΗ (πτήση, ξενάγηση)  

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μουμπάι ή Βομβάη 

(Mumbai), όπως συνηθέστερα την αποκαλούμε στα ελληνικά. Η 

πρωτεύουσα της πολιτείας Μαχαράστρα, και "Νέα Υόρκη της 

Ινδίας", είναι το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της χώρας και το 

κύριο λιμάνι της στην Αραβική θάλασσα. Η Βομβάη κατοικείται από 

εκπροσώπους όλων των γλωσσικών και θρησκευτικών ομάδων 

την Ινδίας και φιλοξενεί πλήθος αλλοδαπών. Είναι κτισμένη στη 

θέση ενός αρχαίου οικισμού και πήρε το όνομά της από την τοπική 

θεά Μούμπα. Άφιξη στην πολύβουη μεγαλούπολη και περιήγηση 

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 το Μάνι 

Μπαβάν (Mani Bhavan), σήμερα μουσείο και τέως «διοικητήριο» 

του Μαχάτμα Γκάντι και το καταπληκτικό Μουσείο του πρίγκιπα της 

Ουαλίας (Prince of Wales Museum) και την παραλιακή λεωφόρο 

Marine Drive. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: ΒΟΜΒΑΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

Πατάν 

Κουτς – Ρανν Ουτζάβ 



 

 
 

 

  

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, 

για την Αθήνα.  

 

16ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Επέκταση: Αουρανγκαμπάντ – Σπήλαια Αγιάντα και Ελλόρα 

 

12η ημέρα: ΜΟΥΜΠΑΪ – ΑΟΥΡΑΝΓΚΑΜΠΑΝΤ (πτήση)  

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αουρανγκαμπάντ 

(Aurangabad). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

13η ημέρα: ΑΟΥΡΑΝΓΚΑΜΠΑΝΤ (σπήλαια Αγιάντα)  

Πρωινή αναχώρηση για την Αγιάντα (Ajanta), όπου θα 

επισκεφθούμε τα εκπληκτικά της σπήλαια γεμάτα γλυπτά και 

νωπογραφίες. Άριστα δείγματα βουδιστικής πίστης και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, μας ταξιδεύουν πίσω στον 2ο αι. π.Χ., 

όταν οι σημερινές τεχνικές και η τεχνολογία ήταν ακόμα άγνωστες. 

Και όμως, η άφθαρτη εικόνα τους παραπέμπει περισσότερο σε 

"σύγχρονο μουσείο", όπως η Unesco υπέδειξε. Επιστροφή στο 

Αουρανγκαμπάντ. Διανυκτέρευση.  

 

14η ημέρα: ΑΟΥΡΑΝΓΚΑΜΠΑΝΤ (Σπήλαια Ελλόρα, Φρούριο 

Νταουλαταμπάντ) – ΒΟΜΒΑΗ (πτήση)  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Ελλόρα (Ellora), στα 

σπήλαια της οποίας θα δούμε τους περίφημους Βουδιστικούς, 

Ινδουιστικούς και Τζαϊνιστικούς ναούς, που περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Unesco. Το χαρακτηριστικό στοιχείο τους είναι οι εξαιρετικές 

βραχογραφίες, που «εκφράζουν» τη θρησκευτική αρμονία που 

βίωνε η Ινδία από τον 5ο έως και τον 11ο αιώνα. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το φρούριο Νταουλαταμπάντ (Daulatabad Fort), 

πρωτεύουσα της δυναστείας Yadavas, από τον  9ο αιώνας έως τον 

14ο αιώνας. Μετά το πέρας της επίσκεψής μας μεταβαίνουμε στο 

αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε για τη Βομβάη. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

15η ημέρα: ΒΟΜΒΑΗ (Σπήλαιο Ελεφάντων)  

Μετά το πρωινό μας  εκδρομή στο Σπήλαιο Ελεφάντων (Elephanta 

cave), ένα σύμπλεγμα από ιερές σπηλιές, στο νησάκι Ελεφάντα, ή 

Γκαραπούρι. 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.  

Οι σπηλιές είναι αφιερωμένες σε διάφορους θεούς προεξάρχοντος 

του Σίβα, και πράγματι βλέπουμε αγάλματα των θεοτήτων 

σκαλισμένα στην πέτρα, που συμβολίζουν μάλιστα και την ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα συνύπαρξη του ινδουισμού με τον βουδισμό στην 

περιοχή. Όχι τυχαία, το Σπήλαιο των Ελεφάντων, έχει χαρακτηριστεί 

Μνημείο της UNESCO. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη 

Βομβάη (check-out στις 12:00), πριν μεταβούμε στο αεροδρόμιο 

από όπου θα πετάξουμε, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την 

επιστροφή μας.  

 

16η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

12ήμερο πρόγραμμα 

€ 1.890 € 2.070 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 2.780 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 800 € 

16ήμερο πρόγραμμα 

€ 2.890 € 3.070 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 3.780 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 990 € 

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 απευθείας  

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. 

 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* στο Αχμενταμπάντ και 

την Βομβάη. Στην Ποσίνα, την Ντασάντα και το 

Μπουτζ, ξενοδοχεία 3*, τα καλύτερα διαθέσιμα. Στο 

Ντόρντο διαμονή σε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές 

(tent camp).  

 Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία.  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός 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: €25. 

 

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:  €790 

 Βίζα Ινδίας: €25 (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/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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 25 €/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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις 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, στο Σύνταγμα, 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! 


