
 

     

Πρόγραμμα εμπλουτισμένο με φυσιολατρικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

Χορταστική 16ήμερη διάρκεια για περισσότερη απόλαυση 

 
 Αναχωρήσεις: 26.02, 21.03, 15.04, 22.05, 30.06, 12.07, 25.08, 10.09,                                

      25.10, 28.11                                                            16 ημέρες 

                                                                                                                                                  

Η διαφορετική 16ήμερη Νότια Ινδία  

του Versus! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Με ειδικές παρεμβάσεις, που 

καθιστούν το πρόγραμμά μας το πιο 

πολυδιάστατο για τη Νότια Ινδία 

 

✓ Το ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με ιδανικές 

διεθνείς πτήσεις: Αθήνα - 

Μπανγκαλόρ και Μαντράς - Αθήνα 

 

✓ Με χορούς Κατακάλι στο Κοτσίν & 

πολιτιστική παράσταση στη 

Μυσόρη 

 

✓ Επίσκεψη στο Άσραμ του Σρι 

Αουρομπίντο στο Ποντίσερι  

 

✓ Κρουαζιέρα στα μαγευτικά κανάλια 

της Κεράλας με παραδοσιακό 

houseboat 

 

✓ Επίσκεψη στην «παγκόσμια πόλη», 

το Αούροβιλ 

 

✓ Καινοτομία Versus: Διαμονή και 

επίσκεψη στο Τσέτιναντ με τα 

αρχοντικά του 18ου αιώνα, ένα 

διαφορετικό από τα άλλα διαμάντι 

του Νότου. 

 

Η Νότια Ινδία ασκεί στους επισκέπτες μια 

εξαιρετική γοητεία, που δικαιολογείται 

απόλυτα από τη διαιώνιση των 

χιλιόχρονων παραδόσεών της, από την 

πλούσια πνευματική, πολιτιστική και 

καλλιτεχνική της κληρονομιά και από τη 

μοναδικότητα των τροπικών. Κάθε 

σταθμός αποτελεί πραγματικά μια 

εισβολή στον κόσμο των βασιλιάδων και 

των θεών, μια κατάδυση βαθιά σε ένα 

παρελθόν -που όμως είναι πάντα παρόν- 

και μια ευκαιρία για να διερευνήσει κανείς 

το πρόσωπο που η Ινδία στρέφει προς το 

μέλλον. Αναμφίβολα το ταξίδι στη Νότια 

Ινδία και η συνάντηση με τον τροπικό της 

κόσμο αποτελεί έναν πνευματικό πλούτο 

για τον επισκέπτη. 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Πλούσια 16ήμερη διάρκεια για να την απολαύσουμε  

με τη λεπτομέρεια που της αξίζει 

 

Εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιούμε ταξίδια στην Ινδία του 

τροπικού Νότου. Όλη μας η εμπειρία αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το 

οδοιπορικό, με «παρεμβάσεις» που θα λειτουργήσουν σαν 

«διαλείμματα» στην επίσκεψη των ενδιαφερόντων ναών και θα μας 

προσφέρουν περισσότερη επαφή με τη φύση, με τελετουργίες 

ντόπιων, με την πλούσια κληρονομιά, με κέντρα διαλογισμού, με 

περιοχές διαφορετικών ευρωπαϊκών επιρροών. 

Το πρόγραμμά μας αυτό αποτελεί το πιο ισορροπημένο και συνάμα 

το πιο πλήρες πρόγραμμα από πλευράς ενδιαφερόντων που 

προτάθηκε ποτέ. Διαβάστε το προσεκτικά και ταξιδέψτε! 

10+ Δυνατά σημεία που διαφοροποιούν το Versus Travel και το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα: 

➢ Εξαιρετικές διεθνείς πτήσεις με την Qatar Airways Αθήνα - 

Μπανγκαλόρ και Μαντράς - Αθήνα, που είναι ο ιδανικός τρόπος για 

να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, χωρίς άσκοπα 

πισωγυρίσματα μέσα στην Ινδία και με πολύωρες κουραστικές 

διαδρομές με ινδικά τρένα. 

➢ Μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος θεωρείται το γεγονός 

ότι, παρά την πολύ πρωινή άφιξή μας, το Versus έχει εξασφαλίσει τα 

δωμάτια στο ξενοδοχείο, παρόλο που το check in κατά την ημέρα 

άφιξης είναι στις 14:00. Επίσης, κρατάμε τα δωμάτια του ξενοδοχείου 

μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής 

μας. 

➢ Κρουαζιέρα στα μαγευτικά κανάλια της Κεράλας με παραδοσιακό 

houseboat. 

➢ Επίσκεψη στην πόλη της Αυγής, την «παγκόσμια πόλη» Αούροβιλ. 

➢ Διαμονή σε παραδοσιακό πλοιάριο (houseboat). 

➢ Ημιδιατροφή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  

➢ Επίσκεψη στο Άσραμ του Σρι Αουρομπίντο στο Ποντίσερι. 

➢ Διαμονή και επίσκεψη στο Τσέτιναντ με τα αρχοντικά του 18ου 

αιώνα, ένα διαφορετικό από όλα τα άλλα διαμάντι του Νότου, που 

πρώτο το Versus εισήγαγε. 

➢ Παράσταση χοροθεάτρου Kathakali (Κατακάλι) στο Κοτσίν. 

➢ Παράσταση - έκπληξη με παραδοσιακούς ινδικούς χορούς της 

Νότιας Ινδίας Bharata Natyam (Mπχαράτα Νατγιάμ) στη 

Μυσόρη. 

 

Οι δύο αυτές πολιτιστικές παραστάσεις, τις οποίες το Versus Travel 

περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της Νότιας Ινδίας, συνήθως 

πωλούνται τοπικά ως προαιρετικές. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά 

Versus Travel. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Νότια Ινδία με την προσέγγιση του Versus Travel, με σωστές και λειτουργικές πτήσεις χωρίς 

πισωγυρίσματα εντός της χώρας, με επιπλέον παροχές (όπως η πολιτιστική παράσταση στη 

Μυσόρη και οι χοροί Κατακάλι στο Κοτσίν) και με ένα πρόγραμμα που διαμόρφωσαν η τεράστια 

εμπειρία μας και η επιτόπια έρευνά μας στην περιοχή. Ένα ταξίδι που παρασύρει τον ταξιδιώτη από 

την πρωτεύουσα της Πολιτείας Καρνατάκα, το Μπανγκαλόρ, στην πόλη των μαχαραγιάδων του 

Νότου, τη Μυσόρη, και από την «ακτή των μπαχαρικών της Ινδίας», την Κεράλα, σε εκπληκτικές πόλεις 

του Ταμίλ Ναντού, όπως το Μαντουράι και η Ταντζόρ. Ένα ταξίδι με μαγευτικές, υδάτινες διαδρομές, 

με καταφύγια προστασίας σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, με θαυμαστά συγκροτήματα ιερών ναών. 

Η τροπική Ινδία -τελείως διαφορετική από το Βορρά- σαγηνεύει τον επισκέπτη με τη μαγεία της φύσης 

και των λατρευτικών δημιουργημάτων του ανθρώπου! 

▪ Δείτε το παλάτι των μαχαραγιάδων, το κόσμημα της Μυσόρης, ένα από τα λαμπρότερα 

ανάκτορα ολόκληρης της Ινδίας. 

▪ Επισκεφτείτε το Κοτσίν, τη βασίλισσα της Αραβικής Θάλασσας. 

▪ Παρακολουθήστε μια παράσταση χοροθεάτρου Κατακάλι. 

▪ Διασχίστε με houseboat τη δαιδαλώδη λαβύρινθο των μαγευτικών καναλιών της Κεράλας. 

▪ Θαυμάστε το Ναό Σρι Μενακσί στην ιερή πόλη Μαντουράι και παρακολουθήστε μια νυχτερινή 

τελετή σε αυτόν. 

▪ Εξερευνήστε τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Τανζόρ. 

▪ Ζήστε την ενότητα και νιώστε τη μοναδική ατμόσφαιρα του Αούροβιλ. 

▪ Φωτογραφίστε τους παράκτιους λαξευτούς ναούς του Μαχαμπαλιπουράμ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση  
 

Ένα ταξίδι στη Νότια Ινδία, που παρασύρει τον ταξιδιώτη από το Μπανγκαλόρ, την πρωτεύουσα της 

Πολιτείας Καρνατάκα, στο Χασάν, ορμητήριο για τους εκπληκτικούς ναούς του Μπελούρ και του Χαλεμπίντ, 

και την πόλη των μαχαραγιάδων του Νότου, τη Μυσόρη. Και ύστερα θα του αποκαλύψει την «ακτή των 

μπαχαρικών της Ινδίας», την Κεράλα: από το Κοτσίν, ένα από τα πιο γραφικά λιμάνια της Αραβικής 

Θάλασσας, στο Αλεπέι για τη μαγευτική, υδάτινη διαδρομή έως το Κουμαρακόμ και από κει στο Περιγιάρ, 

ένα καταφύγιο προστασίας σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Το οδοιπορικό συνεχίζεται με τις εκπληκτικές 

πόλεις του Τάμιλ Ναντού: Μαντουράι, Τσέτιναντ, Τρισί και Ταντζόρ με τα θαυμαστά συγκροτήματα των 

αρχοντικών και των ιερών ναών τους, το Ποντίσερι με τον απρόσμενο γαλλικό χαρακτήρα του, το 

Μαχαμπαλιπουράμ με τους παράκτιους λαξευτούς ναούς και καταλήγει στη «βασίλισσα» του αχανούς 

Νότου, το Μαντράς. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατακάλι: Ένας συνδυασμός μπαλέτου, 

όπερας και παντομίμας  

Το Κατακάλι είναι ένα παραδοσιακό ινδικό χοροθέατρο, 

που εξιστορεί επεισόδια από τα μεγάλα ινδικά έπη 

Ραμαγιάνα και Μαχαμπαράτα καθώς και ιστορίες για τις 

ινδικές θεότητες, χρησιμοποιώντας τη μιμική και το χορό 

(κάτα: ιστορία, κάλι: αναπαριστώ). 

Το μακιγιάζ, τα κουστούμια, ο χορός, οι περίπλοκες 

εκφράσεις του προσώπου, οι στιλιζαρισμένες 

χειρονομίες και η μουσική αποτελούν τα βασικά του 

στοιχεία. Τα πρόσωπα των χορευτών βάφονται έτσι 

ώστε να μοιάζουν με ζωγραφισμένες μάσκες. 

Παρόλο που οι ρίζες του Κατακάλι βρίσκονται στα βάθη 

του μακρινού παρελθόντος των ινδικών τελετουργιών, η 

σύγχρονη μορφή του παραδοσιακού αυτού 

χοροθεάτρου είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας 

διαδικασίας εξέλιξης και αφομοίωσης ποικίλων 

θεατρικών πρακτικών, τα οποία προέρχονται από τη 

γενέτειρα του Κατακάλι, την Κεράλα. 

Από όλους τους ινδικούς χορούς και τα θέατρα, το 

Κατακάλι είναι το πιο πλούσιο σε μούντρας, δηλαδή στη 

γλώσσα των χειρονομιών, η οποία επιτρέπει στους 

ηθοποιούς να εξιστορούν με τα χέρια τους την ιστορία 

που διαδραματίζεται. 

Οι ηθοποιοί του Κατακάλι πρέπει να μεταφέρουν στο 

κοινό τα συναισθήματα και τα χαρακτηριστικά του 

ήρωα που υποδύονται χωρίς τη χρήση του προφορικού 

λόγου. Γι’ αυτόν το λόγο σημαντικό μέρος της 

εκπαίδευσής τους αφιερώνεται στην ανάπτυξη του 

ελέγχου των μυών των ματιών και του προσώπου, 

καθώς πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να 

επικοινωνούν με το κοινό χρησιμοποιώντας το σώμα, τα 

μάτια και το πρόσωπο. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayurveda 
Η Ayurveda (Αγιουρβέδα) είναι η παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, η οποία χρονολογείται από το 

1500 π.Χ. 

Η λέξη, που αποτελείται από δύο συνθετικά (το ayur που στα Σανσκριτικά σημαίνει ζωή και το veda 

που σημαίνει γνώση), περιγράφει την πεμπτουσία της μεθόδου αυτής. 

Η Ayurveda ρίχνει φως στη σωστή λειτουργία του σώματος, παρέχοντας βασικές πληροφορίες για 

το φαγητό, τον ύπνο και το σεξ - τις τρεις κολόνες του ανθρώπινου ναού. Συνδέει τη ζωή με οτιδήποτε 

είναι χρήσιμο, ώστε να υπάρξει εσωτερική και εξωτερική ισορροπία, ειρήνη και αρμονία. Αν το σώμα 

δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, θα περισπά το νου. 

Η Ayurveda θεωρεί το άτομο σαν ένα σύμπλεγμα τριών δυνάμεων (doshas): του αέρα (Vata), της 

φωτιάς (Pitta) και του νερού (Kapha). Κάθε μία από αυτές δρα σε συγκεκριμένη νοητική και φυσική 

λειτουργία του οργανισμού. Η αναλογία αυτών των δυνάμεων είναι αποκλειστική για τον καθένα και 

η ισορροπία τους καθορίζει την υγεία και τη νόσο. 

Ο θεραπευτής, γνωρίζοντας με βάση τα συμπτώματα ποια δύναμη βρίσκεται σε έλλειμμα ή 

πληθώρα, κάνει τη διάγνωση. Προκειμένου δε να πετύχει το θεραπευτικό του έργο, χρησιμοποιεί 

διάφορες τεχνικές, όπως τη σωματική εκπαίδευση, το διαλογισμό, τη βοτανοθεραπεία, την 

αρωματοθεραπεία, την τροποποίηση της διατροφής και τις χειρομαλάξεις. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Μπανγκαλόρ, μια σύγχρονη και ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη βιομηχανική και εμπορική πόλη της Ινδίας, 

αλλά συγχρόνως πολύ φιλική, με κήπους, πάρκα, μεγάλα 

κτίρια και παζάρια που σφύζουν από ζωή. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ - ΧΑΣΑΝ (ΤΣΙΚΜΑΓΚΑΛΟΥΡ)   

Άφιξη στο Μπανγκαλόρ τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταφορά 

στο ξενοδοχείο μας και εγκατάσταση. To πρωί πανοραμικός 

γύρος στην πόλη και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

Χασάν (Τσιμαγκαλούρ). Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας 

θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στο πανύψηλο πέτρινο 

άγαλμα του Gomteshwara, ορατό από απόσταση 25 

χιλιομέτρων! Άφιξη στο Χασάν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΣΑΝ - ΜΠΕΛΟΥΡ - ΧΑΛΕΜΠΙΝΤ - ΜΥΣΟΡΗ 

Σήμερα το πρωί θα επισκεφτούμε τους ναούς στο Μπελούρ και 

το Χαλεμπίντ, που αποτελούν την αφρόκρεμα μιας από τις πιο 

πληθωρικές περιόδους της ινδουιστικής καλλιτεχνικής 

παράδοσης. Στο Μπελούρ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον 

περίφημο Ναό Τσανεκασάβα, τόπο λατρείας των ινδουιστών. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Μυσόρη, την πόλη των 

μαχαραγιάδων του Νότου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 756 μέτρων 

και πέρα από το καλό της κλίμα παραμένει μια όμορφη πόλη 

με πλούσια κληρονομιά. Τα θέλγητρά της δεν αφήνουν 

κανέναν ασυγκίνητο: υπέροχα παλάτια, ναοί, πάρκα, 

καλοδιατηρημένα δημόσια κτίρια και καθαροί δενδροφυτεμένοι 

δρόμοι. Άφιξη  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΥΣΟΡΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΣΟΜΝΑΤΠΟΥΡ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) 

Η πρωινή μας ξενάγηση θα αρχίσει με το παλάτι των 

μαχαραγιάδων. Το παλάτι αυτό αποτελεί ένα συνδυασμό 

ινδικής και σαρακίνικης αρχιτεκτονικής. Τρούλοι, μιναρέδες, 

κολόνες και υπέροχα γλυπτά συνδυάζονται αρμονικά και 

συνθέτουν ένα μοναδικό κτίριο, που αποτελεί το κόσμημα της 

πόλης και ένα από τα λαμπρότερα παλάτια ολόκληρης της 

Ινδίας. Στη συνέχεια θα δούμε το περίφημο άγαλμα του Ταύρου 

Νάντι, που κατά την ινδική μυθολογία προστάτευε την πύλη 

εισόδου του ιερού του Θεού Σίβα και της γυναίκας του Παρβάτι. 

Αργότερα θα κάνουμε μια εκδρομή στο Σομνατπούρ, ένα 

εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα της Δυναστείας των Χοϊσάλα, που 

απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από τη Μυσόρη. Για το βράδυ 

έχουμε κανονίσει να παρακολουθήσουμε μια πολιτιστική 

παράσταση με χορούς, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε τα ήθη και έθιμα της περιοχής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΥΣΟΡΗ – ΚΑΛΙΚΟΥΤ 

Πρωινή οδική αναχώρηση για την Καλικούτ, στη θρυλική ακτή 

Μαλαμπάρ. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κεράλα είναι 
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γνωστή αιώνες τώρα, καθώς αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό 

εμπορικό σταθμό στους θαλάσσιους δρόμους για τη διακίνηση 

των μπαχαρικών. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΙΚΟΥΤ – ΚΟΤΣΙΝ (ΚΕΡΑΛΑ) 

Πρωινό ελεύθερο για μια βόλτα στη όμορφη παραλία της 

Καλικούτ ή για αγορές στα μαγαζάκια και στους πλανόδιους. Το 

μεσημέρι επιβίβαση στο τρένο και αναχώρηση για το Κοτσίν. 

Άφιξη στο παλαιότερο και ένα από τα πιο γραφικά λιμάνια της 

Αραβικής Θάλασσας. Χτισμένο πάνω σε μια λωρίδα στεριάς, 

αποτελείται από χερσονήσους, κολπίσκους, φυσικές και τεχνητές 

νησίδες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΣΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΧΟΡΟΙ ΚΑΤΑΚΑΛΙ) 

Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του Κοτσίν αντανακλάται στα 

πολλά κτίσματα, που αντιπροσωπεύουν διάφορες περιοχές και 

θρησκείες του κόσμου. Κατά μήκος του λιμανιού, οι σειρές με τα 

παμπάλαια κινέζικα δίχτυα ψαρέματος δείχνουν τους 

εμπορικούς δεσμούς της Κεράλας με την Κίνα και τα κτίρια κατά 

μήκος της ακτής μαρτυρούν την παρουσία Ολλανδών και 

Πορτογάλων αποίκων. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια του 

αποικιακού πυρήνα της πόλης, το Φορτ Κοτσίν, όπου θα 

επισκεφτούμε την Εβραϊκή Συνοικία με την αρχαιότερη συναγωγή 

εκτός Ισραήλ, το Ολλανδικό Παλάτι του πρώην Ράτζα και την 

Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. Το απόγευμα το Versus Travel 

έχει οργανώσει για σας μια παραδοσιακή παράσταση 

χοροθεάτρου Kathakali (Κατακάλι). Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΤΣΙΝ – ΑΛΕΠΕΪ 

Πρωινή οδική αναχώρηση για το Αλεπέι, την επαρχία της 

Κεράλας με τα παρθένα δάση και τους εκπληκτικούς 

υδροβιότοπους. Άφιξη στο Αλεπέι και τακτοποίηση στα 

houseboats (καραβόσπιτα, πλωτά σπίτια - ξενοδοχεία). 

Ακολουθεί βαρκάδα στα κανάλια της περιοχής. Διανυκτέρευση 

στα houseboats. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΕΠΕΪ – ΠΕΡΙΓΙΑΡ 

Το πρωί αναχωρούμε οδικώς για το Περιγιάρ, με την ομώνυμη 

λίμνη του. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο προστασίας σπάνιας 

χλωρίδας και πανίδας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Στη συνέχεια, με ειδικό πλοιάριο, θα κάνουμε μια μίνι 

κρουαζιέρα, θαυμάζοντας τον πλούσιο και μοναδικό 

υδροβιότοπο της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΓΙΑΡ – ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το Μαντουράι, ιερή πόλη 

των ινδουιστών και μία από τις αρχαιότερες και πιο ζωντανές 

πόλεις του Νότου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και στη 

συνέχεια θα εξερευνήσουμε το Παλάτι Tirumala Nayak 

μοναδικής ινδο-σαρακίνικης κατασκευής και τον πέτρινο Ναό 

Tirupara Kudran. Το βράδυ θα γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες 

ειδικής τελετής στο Ναό Μενακσί έναν από τους πιο επιβλητικούς 

δραβιδικούς ναούς της Ινδίας, αφιερωμένος στη Θεά Παρβάτι, 
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Λίμπεκ 

 

____ 

σύντροφο του Θεού Σίβα. Τα τεράστια γκοπουράμ του ναού, 

που δεσπόζουν στην πόλη, είναι καλυμμένα με πολύχρωμες 

απεικονίσεις θεοτήτων, ζώων και μυθικών πλασμάτων. Ο ναός 

είναι τόσο πλούσιος σε ανεκτίμητα γλυπτά, που λένε ότι αν 

κάποιος θαυμάζει κάθε γλυπτό επί 5 λεπτά, δεν του φτάνει 

ολόκληρη η ζωή του! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΟΥΡΑΪ - ΤΣΕΤΙΝΑΝΤ 

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Τσέτιναντ, μια περιοχή 

φημισμένη για τα αρχοντικά του 18ου αιώνα, με τις μεγάλες 

αυλές και τα ευρύχωρα δωμάτια, κατασκευασμένα και 

διακοσμημένα με υλικά από χώρες της Ανατολικής Ασίας αλλά 

και της Ευρώπης, όπως μάρμαρα από την Ιταλία και ξύλο τικ 

από τη Βιρμανία. Μια διαφορετική εικόνα της Νότιας Ινδίας θα 

μας προσφέρει η απογευματινή περιήγησή μας, καθώς θα 

απολαμβάνουμε τις εικόνες αυτών των μεγάρων και την 

ατμόσφαιρα μια άλλης εποχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΕΤΙΝΑΝΤ – ΤΡΙΣΙ – ΤΑΝΤΖΟΡ (ΤΑΝΤΖΑΒΟΥΡ)  

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Ταντζόρ. Κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής μας θα σταματήσουμε στο Τιρουτσιραπάλι, 

γνωστό ως Τρισί, αρχαία πόλη στο Δέλτα του ιερού ποταμού 

Κόβερι και ακρόπολη των Cholas κατά το 2o π.Χ. αιώνα. Η 

ξενάγησή μας εδώ επικεντρώνεται στο συγκρότημα ναών 

Σριρανγκάμ, που βρίσκονται σε ένα νησί του ποταμού Κόβερι. 

Είναι από τα μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα 

ναών της Ινδίας. Επτά συμπαγείς συστοιχίες τειχών εσωκλείουν 

ένα βιβλικό κόσμο με 21 εκπληκτικά γκοπουράμ, παζάρια και 

συνοικίες του ιερατείου των Βραχμάνων. Θεωρείται το 

μεγαλύτερο ναϊκό συγκρότημα της Ινδίας, με οικοδομήματα που 

ανάγονται στην περίοδο από το 14ο έως το 17ο αιώνα. Άφιξη 

στην Τανζόρ κα ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα επισκεφτούμε την περιοχή των αρχιτεκτονικών 

αριστουργημάτων της Δραβιδικής Δυναστείας των Τσόλας 

(9ος-13ος αιώνας), αρχαία πρωτεύουσα των οποίων ήταν η 

Τανζαβούρ ή Ταντζόρ. Εδώ το παιχνίδι των εντυπώσεων κερδίζει 

αναμφισβήτητα ο Ναός Μπριχαντεσβάρα, ένα πραγματικό 

αρχιτεκτονικό κόσμημα που περιβάλλεται από τείχη και τάφρο. 

Αυτό το οικοδόμημα έχει καταχωριστεί στον Κατάλογο των 

Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Η είσοδος του ναού είναι 70 τετραγωνικά μέτρα σε 

πυραμιδοειδές σχήμα. Θα επισκεφτούμε επίσης το Μουσείο 

Τέχνης στο παλάτι, με τη μεγάλη συλλογή από γλυπτά από 

μπρούντζο και γρανίτη της εποχή των Τσόλας. Διανυκτέρευση.  

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΝΤΖΟΡ – ΠΟΝΤΙΣΕΡΙ – ΑΟΥΡΟΒΙΛ – ΠΟΝΤΙΣΕΡΙ  

Το πρωί αναχωρούμε για το Ποντίσερι, παλιά γαλλική αποικία και 

σημαντικό εμπορικό λιμάνι, όπου οι άνθρωποι μιλούν ακόμη 

Γαλλικά. Θα μας εκπλήξει με τον απρόσμενο χαρακτήρα του, τα 

χαριτωμένα μπουλεβάρ και τις μπουλανζερί. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Αούροβιλ, την πόλη της 

Αυγής, όπως λέγεται. Στον τόπο αυτό άνδρες και γυναίκες από 

όλο τον κόσμο ζουν με αρμονία ανεξαρτήτως εθνικότητας, 

θρησκείας και φυλής. Αποτελεί πρότυπο ιδανικής κοινωνίας ως 



 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προς την αρμονική συμβίωση και ενότητα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στο Ποντίσερι. Διανυκτέρευση. 

 

14η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΝΤΙΣΕΡΙ (ΑΣΡΑΜ ΣΡΙ ΑΟΥΡΟΜΠΙΝΤΟ) - 

ΜΑΧΑΜΠΑΛΙΠΟΥΡΑΜ – ΤΣΕΝΑΪ  

Το Ποντίσερι υπήρξε έδρα του φιλόσοφου Σρι Αουρομπίντο (Sri 

Aurobindo), το άσραμ (ερημητήρια Ινδουιστών σοφών στην 

Αρχαία Ινδία) του οποίου θα επισκεφτούμε κατά τη διάρκεια της 

σημερινής περιήγησής μας στην πόλη. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για το Μαχαμπαλιπουράμ με τους παράκτιους 

λαξευτούς ναούς, που έχτισε η Δυναστεία των Παλλάβας. Οι 

ναοί του Μαχαμπαλιπουράμ είναι ίσως το πιο 

φωτογραφημένο μνημείο της Ινδίας μετά το Ταζ Μαχάλ. Από το 

1985 περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Μνημείων 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η τέχνη 

στο Μαχαμπαλιπουράμ χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: υπαίθρια 

ανάγλυφα, ναοί, mandapas (ιερά σε σπηλιές) και rathas (ναοί 

με μορφή άρματος). Κατόπιν αναχωρούμε οδικώς για το 

Μαντράς, που σήμερα ονομάζεται Τσενάι και είναι η 

πρωτεύουσα της πολιτείας Ταμίλ Ναντού. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

15η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΡΑΣ (ΤΣΕΝΑΪ)  

Η πόλη υπήρξε η πρώτη έδρα της Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών, 

και έχει μεγαλώσει χωρίς να χάσει την παραδοσιακή της γοητεία 

και χάρη. Τα κτίριά της είναι ένα μίγμα δραβιδικής και γοτθικής 

αρχιτεκτονικής. Άφιξη στο Τσενάι και ξενάγηση της πόλης. Θα 

επισκεφτούμε το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, που 

κατασκευάστηκε το 1653 από τους Βρετανούς, μέσα στο οποίο 

βρίσκεται το Πολιτειακό Κυβερνητικό Μουσείο, όπου θα 

θαυμάσουμε τη σπάνια συλλογή γλυπτικής Αμαραβάτι (2ος 

μ.Χ. αιώνας) και την πλουσιότερη συλλογή μπρούντζινων 

αντικειμένων της Δυναστείας των Τσόλας (9ος-13ος αιώνας). 

Επίσης θα επισκεφτούμε την Εκκλησία του Αγίου Θωμά (ο 

Απόστολος Θωμάς μαρτύρησε το 78 μ.Χ. στο Μαντράς) και 

θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας κατά μήκος της παραλιακής 

λεωφόρου (Μαρίνα), στολισμένη με φοινικόδεντρα, 

καζουαρίνες και μνημεία αφιερωμένα σε πολιτικούς αρχηγούς 

και μαχητές της ελευθερίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πετάξουμε 

για την Αθήνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 σε αυτήν θα  μείνει βαθιά χαραγμένο στη σκέψη σας, 

αρκεί να είστε προετοιμασμένοι να αποδεχτείτε τις ιδιομορφίες της. 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  αφορούν πτήσεις από 

Λάρνακα χωρίς πέρασμα από Αθήνα και 

φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/02, 21/03, 15/04, 22/05, 30/06, 12/07, 25/08, 10/09, 

25/10, 28/11 

€ 1.499 
€ 1.679 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.289 
Mε τους φόρους   

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 720  

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη – Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό. 

• Ξενοδοχεία 5*, 4*, προσεκτικά επιλεγμένα, από τα καλύτερα στην 

κάθε περιοχή. Να τονίσουμε ότι η τουριστική υποδομή στη Νότια 

Ινδία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Σε καμιά περίπτωση δεν 

συγκρίνονται τα ξενοδοχεία του Νότου με τα υπερπολυτελή του 

Βορρά). 

• 1 διανυκτέρευση σε houseboat. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά.  

• 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 περιλαμβάνονται  
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: 690€. 

Βίζα Ινδίας: 25 €(πληροφορίες δείτε παρακάτω). 

 

  
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.: 2103232800, Φαξ: 210 

3232450) και στηΘεσσαλονίκη (Καλαποθάκη 7-9, δίπλα στην 

Πλατεία Αριστοτέλους, Τ.Κ. 54624,Τηλ.: 2310230001 Φαξ: 

2310230777). 

 



 

 
 

 
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 1.000 €.  

 

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/


 

 
 

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! 


