
Σουμάτρα, Ιάβα, Μπαλί, Δυτική Παπούα 

 

Ινδονησία 

 

 

 

 

  

…από τη δυτικότερη έως την ανατολικότερη άκρη της χώρας,  

μέσα σε απάτητες μέχρι πρόσφατα ζούγκλες, ταξίδι ανακάλυψης  

της πολυδιάστατης ανθρωπογεωγραφίας και του πολιτισμού της περιοχής. 

 

Αναχωρήσεις 2021: 18.05*, 25.05, 22.06*, 29.06, 23.07*, 30.07, 13.09*, 20.09, 13.11*, 20.11 

13, 17, *23 ημέρες  

 

 

 



 

  

Μια χώρα-αρχιπέλαγος, με ποικιλομορφία εικόνων, 

λαών, πολιτισμών, χλωρίδας και πανίδας. Ένα 

σταυροδρόμι πολιτισμών που πίσω τους άφησαν 

λαμπρά μνημεία-φάρους παγκόσμιας καλλιτεχνικής και 

συμβολικής αξίας. 

Μαζί θα περπατήσουμε στα δάση της βροχής της 

Σουμάτρας, θα δούμε από κοντά -ίσως ταΐσουμε κιόλας- 

στο φυσικό τους περιβάλλον τα πιο συμπαθητικά 

πρωτεύοντα του πλανήτη μας, τους τρυφερούς 

ουρακοτάγκους.  

Θα κοιμηθούμε αφουγκραζόμενοι τους μυστηριακούς 

ήχους της ζούγκλας. Θα μάθουμε για τις συνήθειες 

παραδειγματισμού μέσω τελετουργικού κανιβαλισμού 

που μέχρι πρόσφατα συνηθιζόταν στις απομονωμένες 

περιοχές της νήσου.  

Θα γνωρίσουμε τα θαύματα παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην Ιάβα, Πραμπανάν και 

Μπορομπουντούρ, και θα ερμηνεύσουμε τα μυστικά της 

τρισδιάστατης αυτής μάνταλα-ναού.  

Θα ζωντανέψουμε ξανά τα χρόνια της αποικιοκρατικής 

Μπατάβια περπατώντας στο λιμάνι απ’ όπου καραβιές 

από τα πολύτιμα μπαχαρικά έφευγαν για τις αγορές της 

«γηραιάς ηπείρου». 

Θα ζήσουμε από κοντά τα απίστευτα και πολύπλοκα 

ταφικά έθιμα των λαών της Κελέβης, παρακολουθώντας 

τη δεύτερη και λαμπρότατη κηδεία που συνοδεύεται από 

τη θυσία του σημαντικότερου αγαθού, του 

νεροβούβαλου. 

Θα θαυμάσουμε εικόνες απερίγραπτης ομορφιάς, όπου 

τα ομοιώματα των προγόνων, τα τάου τάου, άγρυπνα 

φυλούν τις ασβεστολιθικές σπηλιές με τους κρεμαστούς 

τάφους που «αιωρούνται» πάνω από τις κοιλάδες με 

τους καταπράσινους ορυζώνες. 

Θα συγχρωτιστούμε με τις τελευταίες φυλές 

ανθρωποφάγων του πλανήτη - τους Ντάνι στη Δυτική 

Παπούα-, θα μπούμε στις αχυροκαλύβες τους, θα 

ζήσουμε τους πολεμικούς χορούς τους, θα δούμε από 

κοντά το κυνήγι τους με τα αρχέγονα τόξα και βέλη. Θα 

εντυπωσιαστούμε από τη διαφορετικότητα και την 

παιδική ίσως αθωότητα αυτών των ανέγγιχτων ακόμα 

από τον πολιτισμό ανθρώπων. 

Μαζί θα ζήσουμε με όλες μας τις αισθήσεις μια χώρα-

μικρή ήπειρο, έναν προορισμό γεννημένο για τον 

πραγματικό ταξιδευτή, τον λάτρη της περιπέτειας.  

Πάντα με πλήρεις δόσεις περιπέτειας, με απλόχερες 

παροχές και σπάνια προγράμματα Versus, αυτά που 

ικανοποιούν τα ταξιδιωτικά μας όνειρα με τον καλύτερο 

τρόπο. Όπως, άλλωστε, σας αξίζει. Ευχαριστούμε που 

κάθε χρονιά κάνετε πραγματικότητα αυτούς του μικρούς 

θησαυρούς γνώσης, κουλτούρας και εμπειρίας. 

 

 Εμπειρία 
Να παρακολουθείς τις ταφικές τελετές των 

Τοράγιας 

Οι επικήδειες τελετές των Τοράγιας είναι από τους 

σημαντικότερους λόγους που φέρνει τους 

ταξιδιώτες στο νησί Σουλαβέζι, όπως ονομάζεται 

σήμερα η εξωτική Κελέβη. 

Στην κοινωνία των Τοράγιας το τελετουργικό της 

κηδείας είναι το πλέον ακριβό και πολύπλοκο 

γεγονός για κάθε οικογένεια. Όσο πιο εύπορος 

ο νεκρός τόσο πιο ακριβή είναι η κηδεία του. Η 

τελετή συνήθως κρατά εβδομάδες ή χρόνια μέχρι 

να καταφέρει η οικογένεια να συγκεντρώσει τα 

χρήματα που απαιτούνται… Οι Τοράγιας 

πιστεύουν ότι ο θάνατος δεν είναι ένα ξαφνικό 

γεγονός, αλλά μια σταδιακή διαδικασία προς 

την Puya, τη «χώρα των ψυχών». Στο ενδιάμεσο 

διάστημα το σώμα του νεκρού τυλίγεται με 

πολλά στρώματα από ρούχα και υφάσματα και 

κρατιέται κάτω από το tongkonan 

(παραδοσιακά σπίτια των Τοράγιας με μια 

τεράστια σκεπή που προεξέχει σαν πλώρη 

καραβιού). H ψυχή του αποθανόντος τριγυρίζει 

στο χωριό μέχρι να ολοκληρωθεί η κηδεία και 

έτσι να ξεκινήσει η μετάβασή του στην Puya. 

Στην τελετή γίνονται και θυσίες νεροβούβαλων 

και χοίρων, ενώ οι χοροί και τα τραγούδια είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της τελετής. 

Οι νεκροί τοποθετούνται ή σε φέρετρα μέσα σε 

κάποια σπηλιά, ή σε τάφο, ή κρεμιούνται στους 

ειδικούς ταφικούς βράχους. Αυτά τα κρεμαστά 

κοιμητήρια αφήνονται χρόνια μέχρι να 

διαβρωθούν τα σκοινιά και το φέρετρο να πέσει 

στο έδαφος. Κάθε Αύγουστο σε μια τελετή που 

ονομάζεται «Μα Νένε» οι νεκροί ξεθάβονται, 

καθαρίζονται, τους αλλάζουν ρούχα και τους 

περιφέρουν σε λιτανεία σε όλο το χωριό… 

Dreamscometrue 

Δύο μέρες θα αφιερώσουμε στην γη των 

Τοράγιας, τη 14η και τη 15η ημέρα του ταξιδιού 

μας και ανάλογα με τις συνθήκες θα 

παρακολουθήσουμε τις ταφικές τελετές τους! 

 

 



Ιάβα, Κελέβη, Παπούα, Μπαλί. Το μεγαλύτερο νησιωτικό συγκρότημα του κόσμου, μας 

υποδέχεται με μία βεντάλια εντυπώσεων και εμπειριών, που όμοια της δεν βρίσκεται πουθενά 

αλλού στον κόσμο. Αρχίζοντας από τη σύγχρονη Τζακάρτα της ενοποίησης των ινδονησίων, 

εξερευνούμε το παλιό σουλτανάτο της Γιογκιακάρτα, με τα εκπληκτικά μνημεία του Πραμπανάν 

και Μπορομπουντούρ. Από την μοναδική ανατολή του ηλίου στην απόκοσμη κορυφή του 

ηφαιστείου Μπρόμο, βλέπουμε τη δύση του φωτός στην Κελέβη, μέσα από τη γη των Τοράγια 

και τις παραδοσιακές θυσίες των προγόνων τους.  Από τα πολυόροφα εμπορικά κέντρα της 

Τζαγιαπούρα στη Δυτική Παπούα, πηγαίνουμε στα όρια του πολιτισμού της κοιλάδας Γουαμένα 

και της πρωτόγονης φυλής των Ντάνι. Και από τις διάσημες παραλίες στη Νούσα Ντούα του 

Μπαλί, βιώνουμε τη θεϊκή απλότητα των ναών και οριζόνων του Ουμπούντ. Η εναλλαγή των 

εικόνων είναι εντυπωσιακή, όπως και το μέγεθος των αποστάσεων μέσα στο αρχιπέλαγος των 

270 εκ. ανθρώπων, που εκτείνεται από τον Ινδικό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Δεν είναι μόνο η 

φύση διαφορετική σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι και οι 

παραδόσεις τους, που ζυμώθηκαν με επιρροές από την Ασία και την Αυστραλία, με πολέμους 

φυλών και θρησκειών, και με ανταλλαγές εμπορευμάτων από αιώνια ναυτικά μονοπάτια. 

Ερχόμαστε κοντά και στο σύγχρονο και στο παλιό πρόσωπο της Ινδονησίας μέσα από 

θρησκευτικές τελετές, αρχαιολογικές επισκέψεις, αστικές εξερευνήσεις, και γευστικές 

περιπέτειες. Σας προσκαλούμε σε μια μοναδική νησιωτική διαδρομή, που θα ικανοποιήσει και 

τα πιο μεγάλα ταξιδιωτικά σας όνειρα! 

  



Travel Identity 

 

 
Ινδονησία 

Πρωτεύουσα: Τζακάρτα 

Πληθυσμός: 261,1 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Ινδονησιακά 

Διαφορά ώρας με την Ελλάδα: -5 ώρες 

Νόμισμα: Ρουπία Ινδονησίας 

Διεθνής κωδικός κλίσης: +62 

 

Επιπλέονγνώσεις 

Βιβλία 

 «Indonesia, Etc.: 

ExploringtheImprobableNation», 

τηςΕλίζαμπεθΠιζάνι 

- «Το κορίτσι από την ακτή», του Πραμούντια 

Ανάντα Τουρ. 

Ταινίες  

- «Gold», με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, 

σκηνοθεσία Στίβεν Γκάχαν. Η αληθινή 

ιστορία του 1993, που εξελίχθηκε σε μίνι 

σκάνδαλο και αφορούσε στην εξόρυξη 

χρυσού στη ζούγκλα της Ινδονησίας. 

- «Eat, pray, love», με τους Χαβιέ Μπαρδέμ 

και Τζούλια Ρόμπερτς. 

- «Η Όψη της Σιωπής», σε σκηνοθεσία 

Τζόσουα Οπενχάιμερ. Ντοκιμαντέρ 

βραβευμένο με 43 βραβεία. Ο Αμερικανός 

σκηνοθέτης, έχοντας παραμείνει 10 χρόνια 

στην Ινδονησία, προσπαθεί να ξετυλίξει το 

νήμα της γενοκτονίας 1 εκατ. 

κομμουνιστών από τη χούντα το 1965. 

 

 

 

 

  

 
Η διαφορετικότητα του 

Versus 

✓ Διαδρομή με πλοιάριο προς το ηφαιστειογενές νησί 

Σαμοσίρ με τα παραδοσιακά σπίτια των φυλών 

Μπατάκ. 

✓ Παραδοσιακοί χοροί των Μπατάκ, στο Σιμανίντο. 

✓ Επίσκεψη στα χωριά των ιθαγενών Μπατάκ με τα 

μοναδικά σπίτια φτιαγμένα επάνω σε πασσάλους. 

✓ Περίπατος με ειδικούς ιχνηλάτες στο «Δάσος με 

τους ουρακοτάγκους» στο Μπουκίτ Λαγουάνγκ, 

για να δούμε και ίσως ταΐσουμε τους 

ουρακοτάγκους. 

✓ Παράσταση με την ορχήστρα gamelan ή θέατρο 

σκιών ή παραδοσιακοί χοροί στο παλάτι στην 

Τζογκτζακάρτα. 

✓ Βόλτα στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου με 

παραδοσιακά τρίκυκλα στην Τζογκτζακάρτα. 

✓ Πρωινή διαδρομή με jeep 4X4 στο Εθνικό Πάρκο 

Μπρόμο για να δούμε την ανατολή πίσω από το 

ηφαίστειο. Διαδρομή με άλογα ή περίπατος προς 

τον κρατήρα. 

✓ Επίσκεψη στο απόλυτα αυθεντικό και εξωτικό 

παζάρι της τοπικής αγοράς της Τζιμπάμα, στη 

Γουαμένα. 

✓ Επίσκεψη στις φυλές Ντάνι, όπου θα 

παρακολουθήσουμε τον «χορό του πολέμου».  

✓ Κρουαζιέρα με μηχανοκίνητη βάρκα στη λίμνη 

Σεντάνι και επίσκεψη στα χωριουδάκια Αγιάπο και 

Άσεϊ. 

 

 
Το ταξίδι μας 

• Αεροπορική εταιρεία: Emirates. 

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Κουάλα Λουμπούρ (2), 

Παραπάτ (2) Μπεραστάζι (1), Μπουκίτ Λαγουάνγκ 

lodge μέσα στο τροπικό δάσος (1), Τζακάρτα (1), 

Τζογκτζακάρτα (2), Μπρόμο (1), Μακασάρ (1), Γη 

των Τοράγιας (2), Τζαγιαπούρα (1), Γουαμένα (2), 

Τζαγιαπούρα (1), Μπαλί (2). 

• Διατροφή: Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα 

εκτός από την Κουάλα Λουμπούρ και το Μπαλί που 

είναι με πρωινό, και τους Τοράγιας όπου έχουμε 

πλήρη διατροφή. 

• Μετακινήσεις: με αεροπλάνο, πούλμαν και 

πλοιάρια. 

• Ξενοδοχεία 5* στην Κουάλα Λουμπούρ, 4* στην 

Ινδονησία και επιλογή από τα καλύτερα διαθέσιμα 

σε περιοχές με χαμηλή τουριστική υποδομή όπως 

στην Παπούα. 

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

• Περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν και 

ξεναγήσεις όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 

πρόγραμμά μας. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια.  

 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

 

Με αφετηρία την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουμπούρ, θα πετάξουμε για την 

πρωτεύουσα της Βόρειας Σουμάτρας, το Μεντάν. Από εκεί κατευθυνόμαστε στο Παραπάτ και το 

νησί της Λίμνης Τόμπα, το Σαμοσίρ. Η διαδρομή μας μέσα από χωριά των Μπατάκ θα μας 

οδηγήσει στο γραφικό Μπεραστάζι και την τροπική Ζούγκλα του Μποχορόκ. Στη συνέχεια θα 

πετάξουμε γιατην Ιάβα και την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτακαι από εκεί για την 

Τζογκτζακάρτα, τη «Φλωρεντία της Ινδονησίας», με τους περίφημους ναούς Μπορομπουντούρ 

και Πραμπανάν. Συνεχίζουμε με το Όρος Μπρόμο και το πιο «εξωγήινο» ηφαίστειο του πλανήτη. 

Ακολουθεί το Σουλαβέζι (Κελέβη) με τη Γη των Τοράγιας, τα ταφικά έθιμα των οποίων είναι 

συγκλονιστικά, και τη Δυτική Παπούα,την πιο απομακρυσμένη και ανέγγιχτη περιοχή της 

Ινδονησίας, με τις πρωτόγονες, απομονωμένες φυλές. Το ταξίδι μας ολοκληρώνεται στο «νησί των 

θεών», το λαμπερό στολίδι του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους, το Μπαλί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13 ημέρες 

 
 
 
 

17 ημέρες 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 204 30.07.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 13:30 17:50 

QR 958 30.07.2021 ΝΤΟΧΑ – ΤΖΑΚΑΡΤΑ 19:15 08:15 + 1 

QR 961 11.08.2021 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ – ΝΤΟΧΑ 01:15 05:35 

QR 207 12.08.2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07:35 12:20 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 204 30.07.2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 13:30 17:50 

QR 958 30.07.2021 ΝΤΟΧΑ – ΤΖΑΚΑΡΤΑ 19:15 08:15 + 1 

QR 961 15.08.2021 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ – ΝΤΟΧΑ 01:15 05:35 

QR 203 15.08.2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07:35 12:20 



Μπορομπουντούρ: Ο ναός της Ιάβας με τα πολλά αγάλματα του 

Βούδα 
 

 
 

Δέκα χιλιάδες εργάτες ήταν απαραίτητοι προκειμένου να οικοδομήσουν το ναό με τα 

εννέα διαφορετικά επίπεδά του. Επί 80 χρόνια συσσώρευαν την τεράστια ποσότητα των 

67.740 κυβικών μέτρων λίθων, κομμένων με ακρίβεια, τον ένα πάνω στον άλλο, χωρίς 

καθόλου ασβέστη ανάμεσά τους, μέχρι που ο αρχικός λόφος μετατράπηκε σε ένα βουνό 

κατασκευασμένο από χέρι ανθρώπου. Μορφές του Βούδα σε μπρούντζο, σε πέτρα και 

σε ανάγλυφα τοποθετήθηκαν κατά μήκος των εννέα επιπέδων.  

Όταν ολοκληρώθηκε το 830, το ιερό αυτό μέρος έγινε γνωστό από τους βουδιστές ως 

Μπορομπουντούρ, το οποίο σημαίνει «πολλοί Βούδες».  

Για πολλούς βουδιστές προσκυνητές που επισκέπτονται το Μπορομπουντούρ, ο ναός 

του κίτρινου-καφέ βουνού αποτελεί ένα απαράμιλλο ιερό θαύμα του κόσμου.  

Ανεβαίνοντας τα εννέα επίπεδα με δεξιόστροφη πορεία, λέγεται ότι σκαρφαλώνουν τις 

«τρεις σκάλες υπάρξεως», οι οποίες οδηγούν από το γήινο στον επουράνιο κόσμο. 

Ύστερα από αυτό, οι προσκυνητές θα περάσουν μπροστά από χιλιάδες ανάγλυφες 

επιγραφές που αναπαριστάνουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Βούδα. Εκτός από τα 

παραπάνω, τους περιμένουν πολλά κοιλώματα στους τοίχους με μορφές του Βούδα και 

των μαθητών του, πριν φτάσουν πάνω στα τρία υψηλά επίπεδα του ναού όπου 

υπάρχουν 72 στούπες (πέτρινες κατασκευές σε σχήμα καμπάνας, καθεμία από τις οποίες 

περιέχει έναν πέτρινο Βούδα). Στην κορυφή του ναού, οι προσκυνητές συναντούν τη 

μεγαλύτερη στούπα, τη μοναδική η οποία είναι άδεια, συμβολίζοντας την απόλυτη ηρεμία 

και τη φώτιση (νιρβάνα). 

Η ανακάλυψη του Μπορομπουντούρ το 1814 οφείλεται στο Βρετανό γενικό διοικητή της 

Μαλαισίας, σερ Τόμας Στάνφορντ Ράφλες. Ο ναός είχε υποστεί μεγάλη καταστροφή, το 

μεγαλύτερο μέρος των μπρούντζινων κατασκευών είχε εξαφανιστεί και πολλά από τα 

αγάλματα δεν είχαν κεφάλι. Από το 1907 έως το 1911 ο Δανός Τέοντορ βαν Ερπ 

οργάνωσε την πρώτη συστηματική αποκατάσταση. 

Το 1991 ολόκληρο το συγκρότημα ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

 



Η εκπληκτική φύση 

της Ινδονησίας 

Η φύση είναι θέμα τύχης για 

μία χώρα και η Ινδονησία 

από αυτή την άποψη είναι 

μια πολύ τυχερή χώρα. Το 

μέγεθός της, το τροπικό 

κλίμα και η γεωγραφία του 

αρχιπελάγους δημιουργούν 

στο τεράστιο αυτό νησιωτικό 

σύμπλεγμα έναν παράδεισο 

χλωρίδας και πανίδας με την 

υψηλότερη βιοποικιλότητα 

παγκοσμίως.  

Στην Ινδονησία ευδοκιμούν 

φυτά και αναπαράγονται 

ζώα, πτηνά και ψάρια που 

αποτελούν ένα φοβερά ενδιαφέρον μείγμα της ασιατικής και της αυστραλιανής φύσης. Όχι 

τυχαία. Τα νησιά Σουμάτρα, Βόρνεο, Τζάβα και Μπαλί προϊστορικά ανήκαν στην ηπειρωτική Ασία. 

Άρα σήμερα βλέπουμε μέσα στα δάση μεγάλα άγρια ζώα όπως η τίγρης της Σουμάτρας, ο 

ρινόκερος, ο ουρακοτάγκος, ο ασιατικός ελέφαντας και η λεοπάρδαλη… Από την άλλη νησιά 

όπως το Σουλαγουέζι, το Μαλούκου και το υποσύμπλεγμαΝούσαΤεγκάρα λόγω της 

προϊστορικής αποκοπής τους από την Ασία έχουν αναπτύξει μια σπουδαία ενδημική χλωρίδα. 

Όσο για την Παπούα, που κάποτε αποτελούσε τμήμα της Αυστραλίας φιλοξενεί χλωρίδα και 

πανίδα παρόμοια με της γειτονικής ηπείρου συμπεριλαμβανομένων και 600 ειδών αυστραλιανών 

πτηνών. Και βέβαια ας μην παραβλέπουμε πως το 70% της Ινδονησίας καλύπτεται από πυκνά 

δάση – ορισμένα από αυτά ανεξερεύνητα… Επιπλέον η χώρα είναι η δεύτερη μετά την Αυστραλία 

σε ποικιλία ενδημικών ειδών – το 36% απαρτίζουν 1.531 είδη πουλιών και το 39% απαρτίζουν 515 

είδη θηλαστικών. Όμως υπάρχει και συνέχεια: οι τροπικές θάλασσες 

που βρέχουν την Ινδονησία σε ακτογραμμή 80.000 χλμ. δημιουργούν 

επίσης ένα απίστευτο θαλάσσιο οικοσύστημα που περιλαμβάνει 

παραλίες, αμμόλοφους, εκβολές ποταμών, μανγκρόβια δάση (με 

ρίζες και κορμούς βυθισμένους στο νερό), κοραλλιογενείς υφάλους, 

φύκια, παλίρροιες και άμπωτες, οικοσυστημικές νησίδες κ.α. Τέλος η 

Ινδονησία είναι τμήμα του Κοραλλιογενούς Τρίγωνου (Ινδονησία, 

Φιλιππίνες, Μαλαισία, Παπούα Νέα Γουινέα, νησιά Σολομώντα και 

Ανατολικό Τιμόρ). Αυτό σημαίνει ότι φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία 

κοραλλιών, περισσότερα από 1.650 είδη. Με δυο λόγια μπορούμε να 

το πούμε: η Ινδονησία είναι μια Γη Επαγγελίας που υπάρχει ακόμη… 



Ποιοι είναι οι κάτοικοι της Ινδονησίας 

Η χώρα απαρτίζεται από περίπου 18.000 νησιά και νησίδεςκαι είναι μία από τις πιο 

πυκνοκατοικημένες στον κόσμο – αντιστοιχούν 138 άτομα ανά τ.χλμ. Ο συνολικός πληθυσμός 

της Ινδονησίας ξεπερνάει τα 265 εκατομμύρια και διαιρείται σε 300 καταγεγραμμένες φυλές. 

Ορισμένες από αυτές, όπως οι κάτοικοι της Δυτικής Παπούα, ζουν χωρίς καμία επαφή με τον 

υπόλοιπο κόσμο και τη χώρα… Από την άλλη η Τζακάρτα, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας είναι η 

δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη στον κόσμο με 38 εκατ. κατοίκους… Ποιοι είναι όμως οι Ινδονήσιοι; 

Και γιατί συνέρευσαν εκεί; 

Το πρώτο ανθρώπινο δείγμα στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, εμφανίστηκεστο νησί Ιάβα, 

1.500.000-35.000χρόνια πριν και είναι ο homoerectus.Ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή ο 

homosapiens, πρέπει να έφτασε στην περιοχή πριν από περίπου 45.000 χρόνια. Η πλειονότητα 

του σημερινού πληθυσμού της Ινδονησίας κατάγεται από τους Αυστρονήσιους, οι οποίοι 

μετανάστευσαν από τη Νοτιοανατολική Ασία περίπου το 2000 π.Χκαι εξαπλώθηκαν στο 

αρχιπέλαγος. Οι μέχρι τότε ιθαγενείς, Μελανήσιοι, με την έλευσητων μεταναστών αναγκάστηκαν 

να μετακινηθούν σε ανατολικότερες περιοχές. Σήμερα κατοικούν κυρίως στα νησιά Μαλούκου και 

στη Δυτική Νέα Γουινέα. 

Τι τράβηξε όμως εκείνους τους πρώτους κατοίκους στο μεγάλο αυτό νησιωτικό σύμπλεγμα; Είναι 

προφανές: ο τόπος ήταν εύφορος και ευλογημένος. Έτσι ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. οι ιδανικές 



συνθήκες καλλιέργειας και η ανάπτυξη των ορυζώνωνοδήγησαν στην ακμή χωριών, πόλεων και 

βασιλείων. Τον 1ο αιώνα μ.Χ. ήδη η περιοχή ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Σε αυτό βοήθησε και η 

ανάπτυξη του εμπορίου, π.χ. μπαχαρικών, που συνέδεε την Ινδονησία με την Κίνα και την Ινδία. Το 

εμπόριο έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη θρησκεία. Για παράδειγμα ο ινδουισμός και ο βουδισμός 

έφτασαν στην Ινδονησία τον 4ο και 5ο αιώνα, όταν είχε εντατικοποιηθεί το εμπόριο με την Ινδία. 

Σήμερα η πιο διαδεδομένη θρησκεία στη χώρα είναι ο μουσουλμανισμός και αυτός εμφανίζεται 

για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα στη βόρεια Σουμάτρα.  

Φυσικά η εύφορη και εμπορική Ινδονησία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το στόχαστρο των 

αποικιοκρατών. Η πρώτη τακτική επαφή ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Ινδονήσιους άρχισε το 1512, 

όταν πορτογάλοι έμποροι, με αρχηγό τον Φρανσίσκο Σερράο προσπάθησαν να μονοπωλήσουν 

το εμπόριο γαριφάλων και άλλων μπαχαρικών. Ακολούθησαν ολλανδοί και βρετανοί έμποροι. Το 

1602, οι Ολλανδοί εγκαθίδρυσαν την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών (VOC) και έγιναν η 

κύρια ευρωπαϊκή δύναμη στη χώρα. Το 1800 η VOCέδωσε τη θέση της στο καθεστώς των 

Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών – δηλαδή πλέον η χώρα έγινε μια εθνικοποιημένη αποικία. Τον 20 

αιώνα άρχισαν οι εξεγέρσεις… όχι μόνο ενάντια στους Ολλανδούς αλλά και σε όποια άλλη 

εθνότητα προωθούσε την εκμετάλλευση της χώρας. Στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο έκαναν απόβαση 

οι Ιάπωνες. Και αμέσως μετά, το 1945 άρχισε η τετραετής Ινδονησιακή Επανάσταση ενάντια στους 

Ολλανδούς που κατέστησε τελικά την Ινδονησία ένα αναγνωρισμένο διεθνώς ανεξάρτητο κράτος 

το 1945.  

Σήμερα επίσημη γλώσσα είναι τα ινδονησιακά. Παρά τα 350 χρόνια επικράτησης των Ολλανδών, 

τα κρεολικά ολλανδικά δεν υιοθετήθηκαν ποτέ και πια δεν τα μιλάνε παρά ελάχιστοι Ολλανδοί που 

ξέμειναν εκεί… 

Tέλος εννοείται πως μία εδαφική 

περιοχή που συγκέντρωνε από την 

αρχαιότητα τόσο κόσμο, δεν μπορεί 

παρά να έχει και την ανάλογη 

πολιτιστική κληρονομιά. Πράγματι 

σήμερα η Ινδονησία έχει 9 

χαρακτηρισμένα μνημεία παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς από την 

UNESCOσυμπεριλαμβανομένου του 

Εθνικού Πάρκου Κόμοντο, των Μπατίκ 

Υφαντών και του Ανθρακωρυχείου της 

Σουμάτρας και βρίσκονται άλλα 19 στη 

λίστα αναμονής. 

 

  



Όταν σου λένε ότι μία λίμνη είναι η πιο όμορφη του κόσμου αναρωτιέσαι «γιατί;»… Νομίζεις ότι 

υπερβάλλουν. Η περίπτωση της Τόμπα όμως στη Σουμάτρα είναι διαφορετική. Υπάρχουν λόγοι, που 

την κάνουν όχι μόνο την πιο όμορφη αλλά και την πιο σημαντική για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη. 

Καιίσωςτηνπιοεπικίνδυνηγιατομέλλοντουπλανήτη. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματαμε τη σειρά. Η λίμνη Τόμπα έχει παράξενο σχήμα. Πρόκειται για μία 

τεράστια λίμνη-κρατήρα υπερηφαιστείου. Υπερηφαίστειο είναι το εξαιρετικά μεγάλο ηφαίστειο που αν 

εκραγεί προκαλεί σοβαρές αλλαγές στο κλίμα, στη γεωλογία, στη χλωρίδα στην πανίδα ακόμη και στη 

γενετική του πλανήτη – λέγεται ότι κάποια χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ινδίας και της Κεντρικής και 

Νότιας Αφρικής συνδέονται με τη μεγαλύτερη τέτοια έκρηξη που σημειώθηκε πριν από 25 εκατ. χρόνια 

στο υπερηφαίστειο της Τόμπα.. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη γνωστή ηφαιστειακή έκρηξη 

οπουδήποτε στη Γη.  

Και ναι… το ηφαίστειο της Τόμπα είναι ακόμη ενεργό και σχηματίζει ένα νησί στο κέντρο της λίμνης 

μεγέθους όσο η Σιγκαπούρη! Το νησί περιλαμβάνει τέσσερις κώνους, τέσσερα στρωματο-ηφαίστεια 

και τρεις ορατούς κρατήρες. Η ίδια η λίμνη που περιβάλει το υπερηφαίστειο είναι η μεγαλύτερη του 

κόσμου με έκταση 1.145 τ.χλμ. και μέγιστο βάθος 505 μέτρα. Γενικώς αυτό που λένε είναι πως θυμίζει 

περισσότερο ωκεανό παρά λίμνη… Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων και λόγω του κλίματος 

θεωρείται ένας επίγειος παράδεισος για τους ντόπιους και τους επισκέπτες της. Και φυσικά διαθέτει 

έναν αμύθητο θησαυρό βιοποικιλότητας.  

Η λίμνη Τόμπα όμως πέρα από ειδυλλιακή είναι και επικίνδυνη: βρίσκεται κοντά στο Μεγάλο Ηπειρωτικό 

Ρήγμα της Σουμάτρας και στην ωκεανική ζώνη καταβύθισης που συνδέει την ινδο-αυστραλιανή και την 

ευρασιατική τεκτονική πλάκα. Η ζώνη καταβύθισης παρουσιάζει μεγάλη σεισμικότητα. Ο σεισμός του 

Ινδικού Ωκεανού (2004), με μέγεθος 9,1 ρίχτερ, και ο σεισμός της Σουμάτρας με μέγεθος 8,5 ρίχτερ το 

2005, με τα επακόλουθα τσουνάμι, είχαν το επίκεντρό τους σε απόσταση μικρότερη από 300 χιλιόμετρα 

από τη λίμνη…  

 

 

Λίμνη Τόμπα, η πιο όμορφη του κόσμου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Πρόγραμμα 

1η ημέρα: Aθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Κουάλα Λουμπούρ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την εξωτική Μαλαισία. Η Μαλαισία αποτελείται από 

δύο ξεχωριστές περιοχές: το νότιο τμήμα της Μαλαϊκής 

Χερσονήσου, που αποτελεί επίσης και το άκρο της Ινδοκίνας, και το 

βόρειο τμήμα του νησιού Βόρνεο, με εξαίρεση το σουλτανάτο του 

Μπρουνέι.  

2η ημέρα: Κουάλα Λουμπούρ  

Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουμπούρ. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της ημέρας 

ελεύθερο για ξεκούραση ή για μια πρώτη βόλτα στην πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Κουάλα Λουμπούρ (Ξενάγηση, Σπηλιές Μπατού)  

Πρωινή ξενάγηση της πόλης, και κυρίως του κέντρου της, τμήμα 

του οποίου αποτελεί η πολύχρωμη κινέζικη και ινδική συνοικία. Θα 

δούμε την πλατεία Ανεξαρτησίας, το παλάτι, θα επισκεφθούμε το 

Εθνικό Μνημείο, το οποίο βρίσκεται στον μεγαλύτερο χώρο 

πρασίνου της πρωτεύουσας, που ονομάζεται «Κήποι της λίμνης», 

το Εθνικό Τζαμί (εξωτερική επίσκεψη) και τον σιδηροδρομικό 

σταθμό, που είναι ένας από τους πιο γραφικούς του κόσμου σε 

ινδο-ισλαμικό στυλ, με πύργους, θόλους και αψίδες. Στη συνέχεια 

θα αναχωρήσουμε για τις σπηλιές στο Μπατού, πασίγνωστες ανά 

τον κόσμο για τα 272 σκαλοπάτια τους, τις οποίες επισκέπτονται 

κάθε χρόνο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Μεντάν (Σουμάτρα) - Παραπάτ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μεντάν, πρωτεύουσα 

της Βόρειας Σουμάτρας. Η γνωριμία με το νησί αρχίζει με τη λίμνη 

Παραπάτ, ένα εκπληκτικό ορεινό θέρετρο, περίπου στο κέντρο του 

νησιού και στις όχθες της μεγαλύτερης λίμνης της Νοτιοανατολικής 

Ασίας, της Τόμπα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 

στο Παραπάτ. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Παραπάτ - Λίμνη Τόμπα - Σαμοσίρ - Παραπάτ 

Ημέρα μοναδικής εμπειρίας η σημερινή, αφιερωμένη στην 

εξερεύνηση της εξαιρετικής ομορφιάς ηφαιστειογενούς λίμνης 

Τόμπα και των γραφικών χωριών που βρίσκονται φωλιασμένα στα 

πυκνά δάση στις όχθες της. Με πλοιάριο θα προσεγγίσουμε το 

ορεινό, ηφαιστειογενές νησί Σαμοσίρ, με τα παραδοσιακά σπίτια 

των φυλών Μπατάκ, που φημίζονται για τη μαεστρία με την οποία 

χειρίζονται τη σμίλη και σκαλίζουν το ξύλο. Στο Τομόκ θα δούμε τους 

τάφους των βασιλέων και θα μάθουμε για τον συγκερασμό της 

προγονολατρείας με τον χριστιανισμό, στην Αμπαρίτα θα 

θαυμάσουμε τα μονολιθικά τραπέζια, ενώ θα ξαναζωντανέψουμε 

τις δημόσιες δίκες και τον παραδειγματικό, τελετουργικό 

κανιβαλισμό ως τιμωρία των παραβατών, που 

πραγματοποιούνταν μέχρι και το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Τέλος, στο Σιμανίντο θα παρακολουθήσουμε τους παραδοσιακούς 

χορούς των Μπατάκ, συμβολικούς τωνσημαντικών 

κοινωνικώνγεγονότων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 

Παραπάτ, όπου θα διανυκτερεύσουμε. 



 

  

  

6η ημέρα: Σαμοσίρ - Μπεραστάζι 

Από το Παραπάτ θα αναχωρήσουμε οδικώς για το γραφικό 

Μπεραστάζι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα δούμε τους 

ύψους 120 μέτρων καταρράκτες Σιπίσο Πίσο. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε μερικά από τα χωριά των Μπατάκ και θα δούμε από 

κοντά τον τρόπο ζωής τους. Οι Μπάτακ είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους ιθαγενείς πληθυσμούς της Ινδονησίας. Διαιρούνται σε 

έξι ανεξάρτητες, αλλά στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους εθνικές 

ομάδες (Τόμπα, Σιμαλουντζούν, Κάρο, Νταΐρι, Ανκόλα, Μαντέιλιν), 

καθεμία από τις οποίες αποτελείται από πολυπληθείς οικογένειες, τα 

λεγόμενα γένη. Χαρακτηριστικό των σπιτιών τους είναι οι στέγες με τις 

δίδυμες κωνικές προεξοχές που μοιάζουν με κέρατα βούβαλου. 

Ορισμένες από αυτές τις περίτεχνες κατασκευές -φτιαγμένες από 

ξύλο, μπαμπού και ίνες φοίνικα αρένγκα, χωρίς χρήση καρφιών- 

στηρίζονται σε πασσάλους και μερικές χωρούν έως και 12 

οικογένειες. Αρκετά τέτοια σπίτια, ηλικίας ακόμα και 300 ετών, 

κατοικούνται ακόμη. Κάτω από το υπερυψωμένο πάτωμά τους ζουν 

τα οικόσιτα ζώα (αγελάδες, κότες, σκυλιά, γουρούνια και 

νεροβούβαλοι). Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα εξωτικά 

μέρη και στις παραδεισένιες ομορφιές της Σουμάτρας. Η οροσειρά 

Μπαρισάν (BukitBarisan: «Σειρά Λόφων») στη δυτική πλευρά της 

Σουμάτρας διατρέχει το νησί σχεδόν σε όλο του το μήκος, από Βορρά 

προς Νότο, και χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή κορυφών και 

ηφαιστειακών κώνων, προσφέροντάς μας πανοραμικάτοπία και 

υπέροχες εικόνες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 

Μπεραστάζι. Διανυκτέρευση.  

7η ημέρα: Μπεραστάζι - Ζούγκλα Μποχορόκ (Εκπαίδευση 

ουραγκοτάγκων) - Μπουκίτ Λαγουάνγκ  

Το ταξίδι μας συνεχίζεται σήμερα στις πιο κρυφές ομορφιές της 

Σουμάτρας, την τροπική ζούγκλα του Μποχορόκ. Στη διαδρομή μας 

θα απολαύσουμε απέραντες φυτείες από καουτσούκ, κακάο και 

φοινικόδεντρα, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τον 

διάσημο οργανικό καφέ της Σουμάτρας.  

Φτάνοντας στο Μπουκίτ Λαγουάνγκ θα επισκεφθούμε το περίφημο 

«Δάσος με τους ουρακοτάγκους». Η λέξη «ουρακοτάγκος» 

προέρχεται από τις λέξεις «orang» (άνθρωπος) και «(h)utan» 

(δέντρο), δηλαδή σημαίνει «ο άνθρωπος του δάσους». Κατά τον 

περίπατό μας, που ξεκινά από το λοντζ, θα ακολουθήσουμε τους 

ειδικούς ιχνηλάτες στα μονοπάτια της ζούγκλας και θα 

προσπαθήσουμε να δούμε από κοντά και ίσως να ταΐσουμε 

μπανάνες αυτόν το θλιμμένο «τρίτο μας ξάδελφο» (τον θεωρούμε 

έτσι διότι το 96,4% των γονιδίων του είναι κοινό με του ανθρώπου). 

Διανυκτέρευση στο τροπικό λοντζ υπό τους νυχτερινούς ήχους της 

ζούγκλας. 

 

8η ημέρα: Μπουκίτ Λαγουάνγκ - Μεντάν - Τζακάρτα (Ιάβα) 
Μετά το πρωινό μας θα συνεχίσουμε για το Μεντάν. Στην ξενάγησή 

μας, μεταξύ άλλων, θα δούμε το παλάτι Μαϊμούν του 14ου 

σουλτάνου του Ντελί και το τέμενος Ράγια και θα έρθουμε σε επαφή 

με την ολλανδική, την αγγλική, την κινεζική και τη μαλαισιανή 

αρχιτεκτονική του.  

Αμέσως μετά θα πάμε στο αεροδρόμιο από όπου με πτήση θα 

μεταφερθούμε στο νησί της Ιάβας και στην πρωτεύουσα 

τηςΙνδονησίας, την Τζακάρτα. Η Τζακάρτα, η «νικηφόρα και 

ακμάζουσα», όπως την ονόμασε στις 22/6/1527 ο Φαταχιλάχ, ένας 

νεαρός ηγεμόνας από τον Βορρά που κατέλαβε την πόλη, βρίσκεται 

στη βορειοδυτική ακτή της Ιάβας, στη θέση όπου τον 5ο αι. 

βρισκόταν ένας ινδουιστικός οικισμός που λεγόταν Καλάπα. 

Πρωτεύουσα της αποικίας των ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών από 



 

  

το 1619, μετονομάστηκε σε Μπατάβια, για να ξαναβρεί το παλιό 

όνομά της το 1942, όταν οι Ιάπωνες που κατέλαβαν την πόλη 

προσπάθησαν να κερδίσουν την εύνοια των κατοίκων. Χαοτική, 

πολυπληθής και κοσμοπολίτικη, η Τζακάρτα είναι μια πόλη 

γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Τζακάρτα (Ξενάγηση) - Τζογκτζακάρτα 

(Πραμπανάν) 
Πρωινό στη μεγάλη ανθρώπινη κυψέλη, που οι κάτοικοι της 

ονομάζουν χαϊδευτικά ‘the big durian’, κατά παράφραση του 

‘big apple’ της ΝΥ, μιας και είναι το χωνευτήρι εκατομυρίων 

ινδονήσιων που συρρέουν στην πρωτεύουσα από το 

αρχιπέλαγος, για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες ζωής και 

εργασίας. Ένα μητροπολιτικό συγκρότημα 30 εκ. κατοίκων που 

έχει καταλάβει ολόκληρο τον κόλπο στα ΒΔ του νησιού της Ιάβα 

και συνεχίζει να επεκτείνεται, αντιμετωπίζοντας όμως 

προβλήματα κυκλοφοριακού χάους και ανεξέλεγκτης δόμησης. 

Στη σημερινή μας ξενάγησηθα ξεκινήσουμε βλέποντας την 

πρωινή κίνηση στην κεντρική πλατεία Μερντέκα, με το γειτονικό 

παλιό σταθμό των τρένων.  θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο 

(1862) της πόλης που φιλοξενεί εκθέματα των διαφόρων φυλών 

της Ινδονησίας και των εθίμων τους και το Εθνικό Μνημείο -μια 

κολόνα ύψους 132 μέτρων στην πλατεία Μερντέκα-Θα 

συνεχίσουμε με την παλιά πόλη και λιμάνι της Μπατάβια με τα 

κουρασμένα ξύλινα δικάταρτα πλοία ‘φινίσι’, που ακόμα 

μεταφέρουν εμπορεύματα από νησί σε νησί, τα ανακαινισμένα 

κτίρια και την κεντρική πλατεία Ταμάν Φαταχιλάχ, καθώς και την 

αγορά αντικών στη Γιαλάν Σαραμπάια, παίρνοντας έτσι εικόνες 

από το αποικιοκρατικό παρελθόν της μεγαλούπολης,. Κατόπιν 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το ΝΑ τμήμα του 

νησιού αλλά και πολιτιστική πρωτεύουσα, την Τζογκτζακάρτα, τη 

«Φλωρεντία της Ινδονησίας». Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη σε 

αυτή την πρώην πρωτεύουσα του σουλτανάτου των Μάταραμ, 

αλλά και κέντρο του Ινδουϊστικού πολιτισμού της Ιάβα. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Τζογκτζακάρτα (Πραμπανάν, Μπορομπουντούρ) 

Πολύ πρωινή αναχώρηση για το Πραμπανάν, ένα σύμπλεγμα 

ινδουιστικών ναών, των ωραιότερων σε όλη την Ινδονησία, 

μάρτυρες της έντονης ινδουιστικής επιρροής κατά τον 

Μεσαίωνα.  Από τον 9ο αιώνα μέχρι τώρα, συγκινούν τους 

πιστούς, τους τουρίστες, αλλά και τους αρχαιολόγους, με την 

ομορφιά και την ιδιόμορφη χωροθέτηση τους στην κοιλάδα 

ανατολικά της πόλης. Μόλις φτάσουμε θα θαυμάσουμε τους 

αφιερωμένους ναούς σε όλες τις σημαντικές θεότητες του 

ινδουιστικού πανθέου, καθώς και των «αρμάτων» τους. Μετά την 

ξενάγηση θα επιστρέψουμε στην πόλη της Τζογκτζακάρτα, όπου 

θα επισκεφθούμε το ιστορικό παλάτι του σουλτάνου, το Κρατόν, 

με το κάστρο, το περίπτερο του θεάτρου σκιών και της 

ορχήστρας γκαμελάν, το παλάτι του νερού, και τους κήπους. Εκεί 

θα παρακολουθήσουμε μια μικρή πολιτιστική παράσταση 

(ορχήστρα gamelan ή θέατρο σκιών ή παραδοσιακούς 

χορούς), θα θαυμάσουμε το παλάτι του νερού -έναν ιδιαίτερο 

χώρο αναψυχής για τον τοπικό ηγεμόνα και το χαρέμι του-, ενώ 

θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στα σοκάκια του 

ιστορικού κέντρου με τα παραδοσιακά τρίκυκλα («ρίκσο»).  Στη 

συνέχεια θα μεταφερθούμε οδικώς στο κόσμημα της Ινδονησίας, 

στο παγκόσμια γνωστό μνημείο του βουδισμού της Ιάβας, στο 

πανέμορφο και γιγάντιο Μπορομπουντούρ, τον 

 



 

 

 

  

 μεγαλύτερο βουδιστικό ναό του κόσμου, με τα 504 αγάλματα του 

Βούδα. Προηγείται ιστορικά του Άνκορ Βατ της Καμπότζης κατά 

τρεις αιώνες, και παρά την βουδιστική του ταυτότητα, είναι 

φτιαγμένο με επιρροές από την Περσία, τη Βαβυλώνα και την 

Ελλάδα. Θαμμένο κάτω από στάχτες και την τροπική ζούγκλα, 

ξαναείδε το φως το 1815 και με χρηματοδότηση της Unesco 

αποκαταστάθηκε στη σημερινή μορφή του. Πρόκειται για μια 

συμπαγή μάζα, για την οποία χρειάστηκαν 700.000 κυβικά πέτρας 

προκειμένου να χτιστεί. Η UNESCO ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια 

για να τον αναστηλώσει και να τον συντηρήσει. Το τεράστιο αυτό 

μάνταλα μας δίνει πολλές πληροφορίες για τα χρόνια 

κατασκευής του τον 8ο αιώνα, μέσω των επιγραφών, των 

αγαλμάτων και διακοσμήσεων και μας εντυπωσιάζει με τον όγκο 

και την τελειότητα του. Θα εξηγήσουμε τους συμβολισμούς, θα 

μείνουμε έκθαμβοι από τη ζωντάνια των ανάγλυφων που 

κοσμούν κάθε εξωτερική επιφάνεια όλων των επιπέδων του ναού 

και θα νιώσουμε τη μυστικιστική του ατμόσφαιρα. Αφού 

επισκεφθούμε και τους μικρότερους ναούς Μεντούτ και Παβόν, 

θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε. 

11η ημέρα: Τζογκτζακάρτα - Μπρόμο 

Νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό 

σταθμό και θα επιβιβαστούμε στο τρένο για το Μογιόκερτο, 

διασχίζοντας την πανέμορφη φύση και διάφορα χωριά. 

Φτάνοντας ύστερα από περίπου 3,5 ώρες θα επιβιβαστούμε στο 

λεωφορείο μας για μια οδική διαδρομή 4-5 ωρών μέχρι το χωριό 

Τοσάρι μέσα από τροπικά δάση, μικρά χωριά, πόλεις, αλλά και 

την ακτογραμμή της ανατολικής Ιάβα. Θα έχουμε μία στάση, στο 

ψαροχώρι του Πασουρουάνγια να δούμε τα ξύλινα πλοιάρια 

‘φινίσι’ που αποτελούσαν και ακόμα αποτελούν τα μεταγωγικά 

σκάφη του αρχιπελάγους. Στη συνέχεια η διαδρομή μας θα είναι 

προς την ενδοχώρα, και προς μια από της κορυφές του 

ηφαιστιακού τόξου της Ινδονησίας. Σαν τρυπημένη από ένα 

γιγάντιο πλανητικό εργαλείο, η ραχοκοκαλιά της Ιάβα είναι γεμάτη 

κρατήρες και ενεργά ηφαίστεια, που συνεχίζουν ανατολικότερα 

προς το Μπαλί, το Λομπόκ, την Τενγκάρα και τη Φλόρες. Οι 

σεισμοί είναι σύνηθες φαινόμενο, και πολλές φορές στην ιστορία, 

η τέφρα έχει καλύψει τους πολιτισμούς και τις φυλές που 

αναπτύχθηκαν στο νησί. Στόχος μας είναι το lodge που θα 

διανυκτερεύσουμε στους πρόποδες του ηφαιστείου Μπρόμο, 

μέσα σε μια πανέμορφη και εξαιρετικά εύφορη περιοχή, λόγω του 

τρομερού γίγαντα που βρίσκεται στα έγκατα της γης και που το 

στόμα του θα επισκεφθούμε αύριο... Άφιξη και τακτοποίηση. 

Διανυκτέρευση. 

12η ημέρα: Μπρόμο - Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) 

Η νύχτα δεν θα έχει τελειώσει ακόμα όταν θα ξεκινήσουμε, γιατί η 

ανατολή του ηλίου είναι μοναδική πάνω στον κρατήρα. Επιβίβαση 

σε τζιπ 4X4 για μια διαδρομή 30 λεπτών έως το Παναντζακάν, απ’ 

όπου θα απολαύσουμε την καταπληκτική θέα του όρους 

Μπρόμο και της γύρω περιοχής, καθώς θα βλέπουμε τον ήλιο να 

ανατέλλει πίσω από το ηφαίστειο. Σε ελάχιστα μέρη του κόσμου 

μπορεί να προσεγγίσει κανείς τόσο πολύ τον Εγκέλαδο. Θα 

βρεθούμε κυριολεκτικά πάνω στην κόψη του κρατήρα, σε στενά 

μονοπάτια που έχουν το καπνισμένο χάος στη μια τους μεριά και 

την απεραντοσύνη της γης στην άλλη. Η αίσθηση του τοπίου είναι 

μαγική, με τον βρυχηθμό του ηφαιστείου, τη διαφάνεια της 

ατμόσφαιρας στο τέλος της νύχτας, και τις ακτίνες του ήλιου να 

ξεπηδούν πίσω από την ‘κορυφή του κόσμου’ που είναι για 

όλους εμάς το ηφαίστειο εκείνη την ώρα. Το Μπρόμο είναι ένα 

ενεργό ηφαίστειο στην Ανατολική Ιάβα. Έχει ύψος 2.329 μέτρα και 

η πιο πρόσφατη έκρηξή του έλαβε χώρα το 2011. Το ηφαίστειο 

 



 

  

αυτό βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Μπρόμο και αποτελεί έναν 

σημαντικό τουριστικό προορισμό της Ινδονησίας. Μετά την 

περιήγησή μας στο Παναντζακάν θα συνεχίσουμε με τα τζιπ μέχρι 

την άκρη της λίμνης από στάχτη που περιβάλλει τον κρατήρα, εκεί 

όπου η πρωινή υγρασία σε συνδυασμό με το καλυμμένο με την 

γκρίζα ηφαιστειακή σκόνη έδαφος δημιουργεί μια παράξενη 

ατμόσφαιρα, που πολλοί την προσομοιάζουν με αυτήν της 

επιφάνειας της Σελήνης. Θα ακολουθήσει μια 20λεπτη διαδρομή με 

άλογα ή πεζή για να φτάσουμε στη βάση του κρατήρα. Από εκεί θα 

σκαρφαλώσουμε στα σκαλοπάτια που θα μας οδηγήσουν στο 

χείλος του κρατήρα. Με δέος θα αντικρίσουμε την αδάμαστη 

δύναμη της ίδιας της δημιουργίας του πλανήτη μας. Στη συνέχεια 

επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό και αμέσως μετά εξόρμηση 

στην πόλη για να δούμε τον ζωολογικό κήπο που έχει, μεταξύ άλλων 

ζώων, μια ολόκληρη αποικία από δράκους Κomodo. Οι εκπλήξεις 

όμως δεν σταματούν εδώ. Ακολουθεί η μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο της Σουραμπάγια, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην 

πτήση για το Σουλαβέζι, όπως ονομάζεται σήμερα η εξωτική Κελέβη. 

Άφιξη στην πρωτεύουσά του, το Μακασάρ (Ουζούνγκ Πατάνγκ) 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

13η ημέρα: Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) - Γη των Τοράγιας 

Αν η εντύπωση που έχουμε ζώντας στο δυτικό κόσμο, είναι ότι 

παντού στον κόσμο υπάρχει ανάπτυξη, σύγχρονα ήθη, και 

μοντέρνος τρόπος σκέψης, σε αυτό το ταξίδι θα διαψευστούμε, 

αρχίζοντας από σήμερα. Η Κελέβη παρότι είναι το 11ο μεγαλύτερο 

νησί του κόσμου, είναι πολύ αραιοκατοικημένη στο εσωτερικό, 

λόγω του ορεινού και ηφαιστειακού της εδάφους. Έχει 4 μεγάλες 

χερσονήσους, που επικοινωνούν μεταξύ τους καλύτερα μέσω 

θαλάσσης παρά στεριάς, ενώ οι μεγαλύτερες πόλεις είναι στα 

παράλια, όπου υπάρχει και η περισσότερη δόμηση. Η μεγάλη 

διαδρομή μας σήμερα έχει στόχο τη Γη των Τοράγια στα βόρεια και 

κεντρικά του νησιού. Η φυλή των Τοράγια είναι γνωστή για τη στενή 

σχέση των ανθρώπων με τη γή τους, για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

των σπιτιών της, για τις θυσίες των ζώων που πραγματοποιούνται 

και για τα ταφικά της έθιμα. Θα τα γνωρίσουμε όλα από κοντά, 

ζώντας μέσα στα χωριά τους και παρακολουθώντας από κοντά 

όσες τελετές συναντήσουμε. Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί από τη 

Μακασάρ και η περίπου 8ωρη συναρπαστική διαδρομή μας, 

ακολουθεί αρχικά την ακτή έως την πόλη-λιμάνι Πάρε-Πάρε και στη 

συνέχεια ανηφορίζει προς την ορεινή ενδοχώρα του νησιού. Αργά 

το απόγευμα θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας, φτιαγμένο σαν 

παραδοσιακό «χωριό», που βρίσκεται στην καρδιά της Γης των 

Τοράγιας, στο οποίο και θα διανυκτερεύσουμε. 

14η - 15η ημέρα: Γη των Τοράγιας 

Δύο ημέρες αφιερωμένες στην Τάνα Τοράτζα (Γη των Τοράγιας) και 

το ξενοδοχείο μας είναι από μόνο του ένα μνημείο τοπικής 

αρχιτεκτονικής, με τα ξύλινα διόρωφα οξυκόρυφα δωμάτια του, 

όπως ακριβώς τα κατασκευάζουν οι κάτοικοι ακόμα και σήμερα. 

Αυτές τις δύο ημέρες θα γνωρίσουμε την κουλτούρα τους και τα 

μοναδικά ταφικά έθιμά τους, με επισκέψεις σε χωριά της γύρω 

περιοχής, όπως το Λέμο με τους κρεμαστούς τάφους, την ιδιαίτερη 

συλλογή από προγονικά ξύλινα ομοιώματα, τα τάου τάου, και τα 

γλυπτά πάνω στα βράχια τους και τη Λόντα με το παλιό 

παραδοσιακό νεκροταφείο και τα ομοιώματα των προγόνων που 

συνεχίζουν να ατενίζουν τη γη τους. Θα συνεχίσουμε με την 

Καμπίρα όπου θα δούμε τον πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο 

ταφής των βρεφών, το Μπατουτουμόνγκα με την υπέροχη θέα στις 

γύρω κοιλάδες, το Παλάγουα με τα χαρακτηριστικά σπίτια των 

Τοράτζα, τα περίφημα τονγκονάν με τις καραβόσχημες στέγες και 

ιδιαίτερα τις παραδοσιακές αποθήκες ρυζιού του, που τις φυλούν 

 



 

 

 

 

 

  

αιώνια οι πρόγονοι, το Ραντεπάο με την εξωτική αγορά του, μεγάλο 

τμήμα της οποίας είναι το παζάρι των νεροβούβαλων (σύμβολο 

ευμάρειας και κοινωνικού στάτους για κάθε Τοράτζα) κ.ά. Εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέψουν, θα γίνουμε μάρτυρες της τελετής της 2ης 

και σημαντικότερης κηδείας, όπου δεκάδες συγγενείς και φίλοι 

παρίστανται ενώ γίνονται θυσίες χοίρων και νεροβούβαλων, δώρα 

προς τιμήν του νεκρού από τους παρισταμένους ανάλογα με την 

οικονομική επιφάνεια της οικογένειας και των συγγενών. Ενώ είναι 

έθιμο για γερά νεύρα, είναι αποκαλυπτικό της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης των Τοράγιας, των σχέσεων των κατοίκων μεταξύ 

τους, της συμπαράστασης που δείχνουν στην οικογένεια του νεκρού 

και των εντυπωσιακών πιστεύω τους σχετικά με τη μεταθανάτια ζωή. 

Για τους ντόπιους, η ψυχή δεν εγκαταλείπει το σώμα με το θάνατο, γι 

αυτό και το διατηρούν ή φτιάχνουν ομοιώματα του, ώστε οι πρόγονοι 

να αποτελούν άγρυπνους φύλακες των περιουσιών και κυρίως των 

εθίμων της φυλής. Οποιοσδήποτε ξένος θα εξόργιζε τους 

προγόνους, γι αυτό και οι μικτοί γάμοι με ανθρώπους άλλων φυλών 

είναι ακόμη ταμπού για τους Τοράγια. Έτσι, έχουν διατηρήσει μέσα 

στους αιώνες ανόθευτα τα χαρακτηριστικά και τα έθιμα τους. Ειδικά 

στις προσφορές ζώων,που θα δούμε από κοντά με βάση την 

εμπειρία του ντόπιου ξεναγού μας, κρατούνται ακριβή αρχεία με το τι 

έφερε ποιός, ώστε στο μέλλον κάθε οικογένεια να μπορεί να 

ανταποδώσει την προσφορά και να διατηρείται έτσι η κοινωνική 

ισορροπία.  Γεμάτοι αποκαλυπτικές εικόνες θα γυρίσουμε στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

16η ημέρα: Γη των Τοράγιας - Μακασάρ - Πτήση για 

Τζαγιαπούρα (Δυτική Παπούα) 

Αποχαιρετώντας την αποκλεισμένη από τα βουνά φυλή, θα 

αφήσουμε τα έθιμα και τον τρόπο ζωής τους, για να πάρουμε τον 

ίδιο δρόμο επιστροφής, προς το Πάρε Πάρε και τη Μακασάρ, όπου 

θα πετάξουμε αργά το βράδυ προς την Τζαγιαπούρα, την 

πρωτεύουσα της Δυτικής Παπούα (Ινδονησιακή Παπούα). Η Νέα 

Γουινέα είναι το δεύτερο μετά τη Γροιλανδία μεγαλύτερο νησί της Γης. 

Σήμερα είναι χωρισμένη περίπου στη μέση με μια κάθετη γραμμή: η 

ανατολική της πλευρά λέγεται Παπούα-Νέα Γουινέα ή Παπουασία και 

είναι ανεξάρτητη χώρα, ενώ η δυτική της πλευρά ονομάζεται Δυτική 

Παπούα (Ίριαν Τζάγια) και αποτελεί τμήμα της Ινδονησίας. Η Δυτική 

Παπούα είναι η πιο απομακρυσμένη και ανέγγιχτη περιοχή της 

Ινδονησίας, ένα από τα τελευταία παρθένα μέρη στον πλανήτη. Το 

μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από τροπικές αδιαπέραστες 

ζούγκλες και βάλτους, όπου ζουν φυλές για τις οποίες ο χρόνος έχει 

σταματήσει. Χιονοσκεπή βουνά που φτάνουν τα 5.000 μ. και στα 

οποία διατηρούνται παγετώνες (αν και βρίσκεται μόλις 2° νότια του 

Ισημερινού), ορεινά δάση, άγρια ποτάμια, βάλτοι και φαράγγια 

συμπληρώνουν μαζί με τα τροπικά δάση την αλλόκοτη γεωγραφία 

της περιοχής. Προφανώς η φυλή των Παπούα που κατάγεται από την 

Αυστραλία, βρέθηκε να κατοικεί σε δύο κρατικές οντότητες, που 

πήραν όμως χωριστές οικονομικές διαδρομές τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το μεγάλο αυτό νησί είναι το νέο Ελ Ντοράντο του αρχιπελάγους, 

λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων του σε πετρέλαιο, χαλκό και χρυσό 

και των πυκνών δασών του. Έγινε στόχος κυβερνήσεων και 

πολυεθνικών εταιρειών, που με τη βοήθεια του στρατού νέμονται το 

φυσικό του πλούτο, αδιαφορώντας όμως για τις τοπικές φυλές και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο τουρισμός έφερε νέους εποίκους και 

επισκέπτες λειτουργώντας εξισορροπιστικά, αλλά το νησί συνολικά 

παραμένει υποανάπτυκτο.     

 

17η ημέρα: Τζαγιαπούρα - Γουαμένα (Φυλές Ντάνι) 

Άφιξη τα ξημερώματα στην Τζαγιαπούρα και άμεση ανταπόκριση με 

πτήση διάρκειας περίπου 45’, που θα μας φέρει στο κέντρο του 

 



 

 

 

  

νησιού και συγκεκριμένα στην πανέμορφη κοιλάδα Μπάλιεμ και 

την πόλη Γουαμένα. Η περιοχή που θα βρεθούμε είναι από τα 

τελευταία σχετικά ανεξερεύνητα μέρη του κόσμου. Οι πόλεις 

παραμένουν υποτυπώδεις, το υπεραστικό δίκτυο δρόμων 

ανύπαρκτο και η βλάστηση οργιώδης. Το ανθρώπινο τοπίο 

αλλάζει με το που θα πατήσουμε το πόδι μας στο αεροδρόμιο: από 

τους μικρόσωμους ινδονήσιους με ασιατικά χαρακτηριστικά, 

περνάμε στους μεγαλόσωμους έγχρωμους αβορίγινες της 

Αυστραλίας. Άνθρωποι ξυπόλυτοι όχι λόγω ένδειας, αλλα λόγω 

άποψης, μιας και τα υποδήματα είναι περιοριστικά και ενοχλητικά. 

Ηλικιωμένοι άνθρωποι που συνεχίζουν να περπατούν σχεδόν 

γυμνοί στους δρόμους, όπως έκαναν πριν την επέλαση των 

λευκών. Η κοιλάδα αυτή, με έκταση περίπου 1.250 τετρ. χλμ., 

αποτελεί καταφύγιο για αρκετές φυλές, οι οποίες είναι γνωστές ως 

«Ντάνι». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη μικρή πόλη 

Γουαμένα, στο κέντρο της κοιλάδας και επίσκεψη στην τοπική 

αγορά της Τζιμπάμα, ενός παζαριού απόλυτα αυθεντικού, όπου οι 

κάτοικοι από τα γύρω απομονωμένα χωριά μαζεύονται για να 

ανταλλάξουν νέα και εμπορεύματα, πολλά από αυτά ιδιαίτερα 

εξωτικά για τα μάτια του ταξιδιώτη, όπως οι παραδοσιακές 

πεοκαλύπτρες ή τα στολίδια κεφαλής με φτερά παραδείσιων 

πτηνών. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο χωριό Σινάτμα, για να 

ατενίσουμε πάνω από το λόφο Ναπούα, την υπέροχη θέα της 

κοιλάδας Μπάλιεμ και της Γουαμένα και στο χωριό Γουεσαπούτ με 

την κρεμαστή γέφυρα. Εντυπωσιασμένοι από την αλλαγή τοπίου 

και ανθρώπων θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

18η ημέρα: Γουαμένα (Φυλές Ντάνι) 

Πρωινή αναχώρηση για μια 40λεπτη διαδρομή με προορισμό το 

χωριό Όμπια και την τοπική φυλή των Ντάνι. Είναι μία από τις φυλές 

των αυτοχθόνων, που μοιράζεται με τις υπόλοιπες την κοιλάδα 

Μπάλιεμ. Οι γυναίκες είναι γυμνόστηθες, με περίτεχνα κολιέ και 

φούστες από χόρτα. Οι άνδρες έχουν τατουάζ, περίτεχνες ουλές 

στο δέρμα και φορούν πεοκαλύπτρα. Πολεμούν και κυνηγούν με 

τόξα, δόρατα και ασπίδες, ενώ ζουν σε παραδοσιακά χωριά με 

αχυρένια σπίτια. Οι άνδρες μένουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι στο 

κέντρο του χωριού, ενώ κάθε γυναίκα ζει με τα παιδιά της σε 

χωριστό σπίτι. Οι ‘επισκέψεις’ των ανδρών γίνονται υπό την 

επίβλεψη των συγγενών... Στη φυλή Ντάνι διατηρείται ατόφιος ο 

πατροπαράδοτος τρόπος ζωής τους, όπως θα διαπιστώσουμε 

και εμείς, βλέποντας τα σπίτια τους, τις ενδυματολογικές τους 

συνήθειες, αλλά και παρακολουθώντας τον χορό του πολέμου. 

Στο παρελθόν με οποιαδήποτε αφορμή (κατοχή εδαφών, χοίρων 

κ.λπ.) μπορούσε να ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των 

φυλών. Με την αναπαράσταση αυτή θα γνωρίσουμε πώς 

ακριβώς γινόταν ο πόλεμος μεταξύ των φυλών. Θα μας δείξουν, 

επίσης, πώς κυνηγούν και σκοτώνουν τον χοίρο, τον οποίο με 

παραδοσιακό τρόπο θα μαγειρέψουν μαζί με γλυκοπατάτες, χόρτα 

και λαχανικά για περίπου τρεις ώρες. Επίσης θα δούμε την 250 ετών 

μούμια του αρχηγού του χωριού, η οποία φυλάσσεται ως 

σημαντικό κειμήλιο της φυλής και θα ανεβούμε στο όρος Μίλι 

(περίπου δύο ώρες), όπου σε ένα φαράγγι ανάμεσα σε δύο 

ψηλούς λόφους υπάρχουν αλμυροί υδάτινοι πόροι, από τους 

οποίους οι Ντάνι βγάζουν αλάτι με παραδοσιακό τρόπο. Γεμάτοι 

ονειρικές εικόνες θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, όπου και 

θα διανυκτερεύσουμε.  

 

 



 

 

 

  

19ηημέρα: Γουαμένα - Τζαγιαπούρα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην 

Τζαγιαπούρα. Μόλις φτάσουμε θα γίνει μια σύντομη ξενάγηση της 

πόλης και στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε μηχανοκίνητη βάρκα 

για μια κρουαζιέρα στη λίμνη Σεντάνι στα ΝΔ της πρωτεύουσας. 

Είναι η κατοικία περίπου 90 οικογενειών, που ζουν σε 

πασσαλόπηκτα σπίτια στις όχθες της λίμνης, και είναι κυρίως 

ψαράδες και χειροτέχνες. Θα επισκεφθούμε τα χωριουδάκια Αγιάπο 

και Άσεϊ, οι κάτοικοι των οποίων ασχολούνται κυρίως με την αλιεία 

και τη χειροτεχνία. Μετά το γεύμα μας σε εστιατόριο με θέα τη λίμνη 

και το γαλήνιο περιβάλλον της, θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή 

μας στην Τζαγιαπούρα με την αγορά Χαμαντί. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

20η ημέρα: Τζαγιαπούρα - Μπαλί 

Αφήνουμε την Παπούα και τις ιδιόμορφες φυλές της, για να 

βρεθούμε στον επίγειο παράδεισο του Μπαλί, το «νησί των θεών», 

το λαμπερό στολίδι του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους. Με το 95% 

των κατοίκων ινδουιστές, το Μπαλί αποτελεί εξαίρεση στη 

μουσουλμανική Ινδονησία. Τις «άγιες μέρες», όταν, σύμφωνα με τον 

μύθο, οι θεότητες και τα πνεύματα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί 

γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ 

των ναών είναι οδηγός εξαγνισμού και σε αυτά παίρνουν μέρος 

όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια με φαγητό και 

πανέμορφα εξωτικά λουλούδια. Οι κάτοικοι του νησιού λατρεύουν 

την ποίηση, τον χορό, το θέατρο και τη μουσική και έχουν έφεση 

στη χειροτεχνία (ξυλογλυπτική, αργυροχοΐα, ζωγραφική). Τέχνη και 

θρησκευτικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένες στο Μπαλί, όπου το 

μυστηριακό μπλέκεται με το μυστηριώδες και τη μαγεία. Ένας 

τροπικός παράδεισος με εναλλασσόμενα τοπία. Οι ατέλειωτες 

παραλίες με τους φοίνικες, τη χρυσή αμμουδιά και τα τιρκουάζ 

νερά, τα ψηλά βουνά, τα ηφαίστεια, η τροπική βλάστηση, οι 

μαγευτικοί ορυζώνες, τα ενεργά ηφαίστεια, τα μικρά παραδοσιακά 

χωριά, οι επιβλητικοί ναοί και τα χαμόγελα των ανθρώπων, όλα 

αυτά μαζί συνθέτουν την πραγματική εικόνα του Μπαλί. Ένας 

αρχαίος μύθος στην αγκαλιά του Ινδικού, ένα ονειρικό κομμάτι γης. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

21η ημέρα: Μπαλί  

Ημέρα ελεύθερη στο Μπαλί για μπάνιο, ξεκούραση ή για να 

εξερευνήσετε το νησί, έναν τόπο με βαθιές παραδόσεις και 

πολιτισμό. Σήμερα μπορείτε να επιλέξετε που θα περάσετε τη μέρα 

σας: Στην παραλία και την πισίνα του ξενοδοχείου μας; Στο γραφικό 

χωριό Ουμπούντ με τους υπέροχους οριζόνες και τις 

παραδοσιακές αγορές; Ή στον πολυφωτογραφημένο και 

ατμοσφαιρικό ναό Τάνα Λοτ με τα εντυπωσιακά βράχια; Όπου και 

να διαλέξετε να πάτε, το πνεύμα του τόπου είναι ισχυρό, και το νησί 

θα σας ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Διανυκτέρευση. 

22η ημέρα: Μπαλί - Πτήση για Αθήνα  

Παίρνοντας στις αποσκευές μας εκπληκτικές αναμνήσεις 

μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας 

στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

23η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα 

είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό 

αποστέλλεται περίπου 3-5 

ημέρες πριν από την εκάστοτε 

αναχώρηση. 

 



 

  

Α. 13ήμερο πρόγραμμα χωρίς  

Σουμάτρα και Παπούα: Ιάβα -Σουλαβέζι - Μπαλί 

* Οι ακριβείς περιγραφές των ημερών φαίνονται στο παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα.  

1η ημέρα: Αθήνα - Τζακάρτα (Ιάβα)  

2η ημέρα: Τζακάρτα (Ιάβα)  

3η ημέρα: Τζακάρτα (Ξενάγηση) - Τζογκτζακάρτα (Πραμπανάν) 

4η ημέρα: Τζογκτζακάρτα (Πραμπανάν, Μπορομπουντούρ)  

5η ημέρα: Τζογκτζακάρτα - Μπρόμο 

6η ημέρα: Μπρόμο - Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) 

7η ημέρα: Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) - Γη των Τοράγιας  

8η - 9η ημέρα: Γη των Τοράγιας  

10η ημέρα: Γη των Τοράγιας - Μακασάρ - Πτήση για Μπαλί 

11η ημέρα: Μπαλί 

12η ημέρα: Μπαλί - Πτήση για Αθήνα 

13η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

Για το πρόγραμμα αυτό υπάρχουν 

οι εξής δύο δυνατότητες: 
 



 

  

Β. 17ήμερο πρόγραμμα χωρίς Σουμάτρα:  

Ιάβα - Σουλαβέζι - Μπαλί - Παπούα  

* Οι ακριβείς περιγραφές των ημερών φαίνονται στο παραπάνω αναλυτικό 

πρόγραμμα.  

1η ημέρα: Αθήνα - Τζακάρτα (Ιάβα)  

2η ημέρα: Τζακάρτα (Ιάβα)  

3η ημέρα: Τζακάρτα (Ξενάγηση) - Τζογκτζακάρτα  

4η ημέρα: Τζογκτζακάρτα (Πραμπανάν, Μπορομπουντούρ)  

5η ημέρα: Τζογκτζακάρτα - Μπρόμο 

6η ημέρα: Μπρόμο - Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) 

7η ημέρα: Μακασάρ (Ουζούνγκ Παντάνγκ) - Γη των Τοράγιας  

8η - 9η ημέρα: Γη των Τοράγιας  

10η ημέρα: Γη των Τοράγιας - Μακασάρ - Πτήση για Τζαγιαπούρα (Δυτική Παπούα) 

11η ημέρα: Τζαγιαπούρα - Γουαμένα (Φυλές Ντάνι) 

12η ημέρα: Γουαμένα (Φυλές Ντάνι) 

13η ημέρα: Γουαμένα - Τζαγιαπούρα 

14η ημέρα: Τζαγιαπούρα - Μπαλί 

15η ημέρα: Μπαλί 

16η ημέρα: Μπαλί - Πτήση για Αθήνα 

17η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

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

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

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:25/05, 29/06, 30/07, 20/09, 20.11 

ΙΑΒΑ – ΣΟΥΛΑΒΕΖΙ – ΜΠΑΛΙ |13 ΗΜΕΡΕΣ 

€2.190 

€2.350 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€3.130 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 450 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 25/05, 29/06, 30/07, 20/09, 20.11 

ΙΑΒΑ – ΣΟΥΛΑΒΕΖΙ – ΜΠΑΛΙ – ΠΑΠΟΥΑ | 17 ΗΜΕΡΕΣ 

€3.290 

€3.450 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€4.340 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 600€ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:18/05, 22/06, 23/07, 13/09, 13.11 

ΙΑΒΑ – ΣΟΥΛΑΒΕΖΙ – ΜΠΑΛΙ – ΠΑΠΟΥΑ- ΣΟΥΜΑΤΡΑ | 23 ΗΜΕΡΕΣ 

€4.190 

€4.350  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€5.240 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 840€ 

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 απαιτούνταιδιανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VersusTravel δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα 

που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε 

κάποιο αεροδρόμιο. 

✓ Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να 

ταξιδέψετε με αστυνομική ταυτότητα 

νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό 

γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα 

και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

✓ Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει 

ότι έχετε διαβάσει το παρόν 

πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, 

και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν θέλετε 

να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε 

να σας αποσταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢  Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό. 

➢  Ξενοδοχεία 5* στην Κουάλα Λουμπούρ, 4* κατά το 

πλείστον στην Ινδονησία και τα καλύτερα διαθέσιμα σε 

περιοχές με χαμηλή τουριστική υποδομή όπως η Παπούα. 

➢  Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα εκτός από το Μπαλί 

και την Κουάλα Λουμπούρ, που είναι μόνο με πρωινό και 

στους Τοράγιας, που είναι με πλήρη διατροφή. 

➢  Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢  Τοπικός ξεναγός. 

➢  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) 

 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢  Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, αχθοφορικά, 

φιλοδωρήματα και επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε 

από το τμήμα κρατήσεων), 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: 13ήμερο πρόγραμμα: 740 €, 17ήμερο και 

23ήμερο πρόγραμμα: 850 €. 

➢  Βίζα Ινδονησίας: Εκδίδεται και πληρώνεται τοπικά κατά 

την είσοδό σας στη χώρα (δεν περιλαμβάνεται στο ποσό 

των φόρων που πληρώνονται στην Ελλάδα) 35 $. 

➢  Τοπικοί φόροι που πληρώνονται στην Ινδονησία και δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτούς που πληρώνονται στην 

Ελλάδα. 



 

 

 

 

  

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή 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-

mailκ.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 

VersusTravel 

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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 

 

  

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, 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 ταξιδιώτεςτης 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 VersusTravel 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.  

• VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus 

που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη 

Σερβίας4, Στοά Καλλιγά, Πλατεία Συντάγματος, 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 VersusClub, 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 VersusClub 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 loungebar αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε 

τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 

VersusClub – εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο 

«PortoPalace», 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 VersusTravel 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).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, 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 

VersusLive 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 VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη 

στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 VersusTravel 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 VersusTravel 

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, 

την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη 

Lufthansa, στη SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 

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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια 

και Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

• για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 

μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα 

VersusBusiness, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• 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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


