
 

  

  

Αναχωρήσεις 2021: 23.05, 10.07, 28.08, 29.09, 24.10        27 ημέρες 

Μεγαλιθική Ινδονησία 

Ανατολικό Τιμόρ   

 Ανατολικό & Δυτικό Τιμόρ (Ινδονησία), νησί Σούμπα, αρχιπέλαγος 

Φλόρες, Δράκοντες Κομόντο, Μπαλί 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Το ταξίδι στη Μεγαλιθική Ινδονησία δεν είναι ένα 

απλό ταξίδι, είναι εμπειρία ζωής και ένας 

απαιτητικός ταξιδιώτης που θέλει να κερδίσει το 

μέγιστο από την εμπειρία αυτή ξέρει ότι μόνο το 

VERSUSTRAVEL μπορεί να του το εξασφαλίσει.Ένα 

ασύλληπτο, εξωπραγματικό ταξίδι σε μια από τις 

πιο άγριες, εξωτικές, παρθένες, υπέροχες γωνιές 

του πλανήτη! 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

✓ Επίσκεψη σε χωριά και φυλές του Ανατολικού 

και Δυτικού Τιμόρ (Ινδονησία), με τα ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής σπίτια τους, τις ανιμιστικές 

θρησκείες και τις παμπάλαιες παραδόσεις 

τους, που διατηρούνται ατόφιες μέχρι σήμερα 

✓ Επίσκεψη σε χωριά και φυλές του νησιού 

Σούμπα, όπου θα δούμε τελετουργικά κέντρα 

της ανιμιστικής τους θρησκείας, παραδοσιακά 

σπίτια με οξυκόρυφες στέγες και 

εντυπωσιακούς μονολιθικούς τάφους 

✓ Επίσκεψη σε ένα από τα πιο μυστηριώδη και 

εντυπωσιακά θεάματα του πλανήτη στο νησί 

Φλόρες: 3 κρατήρες έχουν δημιουργήσει 3 

βαθιές λίμνες, που τα συστατικά των υδάτων 

τους δημιουργούν παράξενα και διαφορετικά 

σε κάθε μια χρώματα νερού.  

✓ Επίσκεψη σε πολλά χωριά, όπου θα δούμε 

τοπικές φυλές, γνωστές για τον μεγαλιθικό 

τους πολιτισμό, με λίθινα μνημεία, βωμούς 

προγονολατρείας και άλλα ιερά. 

✓ Επίσκεψη στα νησιά Κόμοντο - μοναδικό 

βιότοπο του ενδημικού Δράκου του Κόμοντο, 

της μεγαλύτερης σαύρας στον κόσμο. 

✓ Περιήγηση στο νησί του Μπαλί.  

✓ Την εκδρομή συνοδεύει εξειδικευμένος Έλληνας 

αρχηγός 

✓ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-

βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 

ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

Ανατολικό τιμόρ 

 

Ένα ασύλληπτο, εξωπραγματικό ταξίδι σε μια 

από τις πιο άγριες, εξωτικές, παρθένες γωνιές 

του πλανήτη! 

 

Η Ινδονησία, η Τανάχ Έαρ Κίτα, "η γη και το 

νερό μας", όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το 

μεγαλύτερο αρχιπέλαγος στον κόσμο, 

απλώνεται στη Νοτιοανατολική Ασία, ανάμεσα 

στην Ινδοκίνα και την Αυστραλία, ανάμεσα 

στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τα 17.508 

σμαραγδένια νησιά με τις υπέροχες παραλίες, 

τα βαθύσκιωτα τροπικά δάση με τα παράδοξα 

δέντρα, τα πολύχρωμα λουλούδια, τα εξωτικά 

πουλιά και τους "θλιμμένους ανθρώπους του 

δάσους", τους ουρακοτάγκους, τα νησιά με τα 

μεγαλόπρεπα ηφαίστεια και τα πανύψηλα 

βουνά, έχουν δελεάσει για αιώνες 

θαλασσοπόρους, εκκεντρικούς ταξιδιώτες, 

ανθρωπολόγους, ιεραποστόλους, πειρατές, 

μεταλλωρύχους... Σήμερα καρτερούν εμάς κι 

όλους εκείνους που αναζητούν την περιπέτεια 

ή την απολεσθείσα Εδέμ στην αθωότητα της 

παρθένας φύσης.  

ΝούσαΤενγκάραστα ινδονησιακά σημαίνει 

νοτιοανατολικά νησιά και περιλαμβάνει τα 

νησιά εκείνα που εκτείνονται ανατολικά από το 

Μπαλί: το Λομπόκ, τη Σουμπάγουα, το 

Κομόντο, τη Φλόρες, τη Σούμπα, το Τιμόρ και 

το μικρό αρχιπέλαγος Αλόρ και Σολόρ. 

Κατοικούνται από Ιθαγενείς που μιλούν πάνω 

από 50 διαλέκτους. Παρόλο που η 

ιεραποστολική δραστηριότητα τους έχει κάνει 

χριστιανούς δεν έχουν εγκαταλείψει τις 

ανιμιστικές τους συνήθειες, τις περίπλοκες 

τελετουργίες που συνοδεύουν το γάμο ή το 

θάνατο, αλλά και τις θορυβώδεις συγκρούσεις 

τους.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι στη Μεγαλιθική Ινδονησία δεν είναι ένα απλό ταξίδι, είναι εμπειρία ζωής και ένας 

απαιτητικός ταξιδιώτης που θέλει να κερδίσει το μέγιστο από την εμπειρία αυτή ξέρει ότι το 

VERSUSTRAVEL μπορεί να του το εξασφαλίσει. 

Η επαφή με τις φυλές των ιθαγενών είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη και μοναδική και για αυτό 

πρέπει να την αναλάβει κάποιος με βαθιά γνώση της περιοχής και τα κατάλληλα προσόντα. 

Είναι άδικο για έναν ταξιδιώτη που σέβεται τον εαυτό να επιλέξει ένα πακέτο διακοπών που δεν 

θα του επιτρέψει να γευτεί αυτή την μοναδική εμπειρία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Με ένα πρόγραμμα προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια που προσφέρει ουσιαστική επαφή 

με τις κοινότητες των ιθαγενών, την τοπική κουζίνα, τα έθιμα και τις παροδόσεις αλλά και 

δυνατότητες άμεσης επαφής με το μαγευτικό περιβάλον της περιοχής, ο ταξιδιώτης λαμβάνει ένα 

ολοκληρωμένο και ουσιώδες βίωμα που πραγματικά θα τον συγκλονίσει. 

Αποκορύφωμα αυτού του ταξιδιού είναι η κρουαζιέρα στο Αρχιπέλαγος Φλόρες. Δύο ημέρες σε 

ξύλινο ιστιοφόρο να πλέουμε σε καταγάλανα νερά, ανάμεσα σε πολύχρωμους κοραλλιογενείς 

ύφαλους και λευκές αμμουδιές. Κάπου εκεί, στα καταπράσινα νησιά πνιγμένα στην τροπική 

βλάστηση ο Δράκος Κομόντο, η μεγαλύτερη σαύρα στον κόσμο. Είναι πλάσμα μοναδικό, 

επιβλητικό, ιδιαίτερο που θα σας μεταφέρει σε άλλες εποχές και θα ξυπνήσει μέσα σας αρχέγονα 

ένστικτα. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Επίσκεψη σε χωριά και φυλές του Ανατολικού και Δυτικού Τιμόρ, με τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σπίτια 

τους, την ανιμιστική θρησκεία και τις παραδόσεις τους, που διατηρούνται ατόφιες μέχρι σήμερα 

✓ Επίσκεψη σε χωριά και φυλές της Σούμπα, όπου θα δούμε τελετουργικά κέντρα της ανιμιστικής τους 

θρησκείας, παραδοσιακά σπίτια με οξυκόρυφες στέγες και εντυπωσιακούς μονολιθικούς τάφους 

✓ Επίσκεψη σε ένα από τα πιο μυστηριώδη και εντυπωσιακά θεάματα του πλανήτη στο νησί Φλόρες: 3 

κρατήρες έχουν δημιουργήσει 3 βαθιές λίμνες, που τα συστατικά των υδάτων τους δημιουργούν 

παράξενα και διαφορετικά χρώματα νερού σε κάθε μια. 

✓ Επίσκεψη σε διάφορα παραδοσιακά χωριά, όπου θα δούμε ιδιαίτερες εθνότητες, γνωστές για τον 

μεγαλιθικό τους πολιτισμό, με λίθινα μνημεία, βωμούς προγονολατρείας και άλλα ιερά 

✓ Επίσκεψη στα νησιά Κόμοντο - μοναδικό βιότοπο του ενδημικού Δράκου του Κόμοντο, της 

μεγαλύτερης σαύρας στον κόσμο. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Πάρκο Κομόντο είναι ένας Εθνικός Δρυμός 

που βρίσκεται στην Ινδονησία, στα νησιά 

KepulauanNusaTenggara ή αλλιώς Μικρές Σούνδες, 

το σύμπλεγμα των οποίων περιλαμβάνει έξι μεγάλα 

νησιά (Μπαλί, Λομπόκ, Σουμπάουα, Φλόρες, Τιμόρ, 

Σούμπα) και δεκάδες μικρότερα.  

Ο Δρυμός αυτός από το 1991 έχει χαρακτηριστεί ως 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 

την ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Από τα πιο γνωστά είδη ζώων που κατοικούν στα 

νησιά, αποτελεί ο βάρανος του Κομόντο, 

γνωστότερος ως Δράκος του Κομόντο. Το είδος αυτό 

αποτελεί την μεγαλύτερη εν ζωή σαύρα του πλανήτη.  

Για την προστασία του, τα νησιά Παντάρ και Ρίνκα (τα 

οποία είναι και τα μεγαλύτερα) ανακηρύχθηκαν ήδη 

από το 1938 προστατευόμενες περιοχές, ενώ το 1965 

ο ίδιος χαρακτηρισμός δόθηκε και στο νησί του 

Κομόντο.  

Το Εθνικό Πάρκο του Κομόντο ιδρύθηκε το 1980 και 

αρχικά περιελάμβανε περίπου 75.000 εκτάρια. Το 1984 

τα όρια του επεκτάθηκαν και στο νησί Φλόρες.  

Σήμερα η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει 

εκτός από τα 4 αυτά, άλλα 25 μικρότερα νησιά, 

καλύπτοντας συνολικά μια έκταση 1.733 

τετραγωνικών χιλιομέτρων.  

Στα χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της 

λειτουργίας του, ο σκοπός του πάρκου έχει 

αναβαθμιστεί, προσφέροντας προστασία εκτός από 

τους Δράκους και σε άλλα ζώα της περιοχής. 

Εθνικό Πάρκο 

Κομόντο  

 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ: 

To 1989 το BBCπαρουσίσε μία σειρά εκπομπών (που 

αργότερα κυκλοφόρησαν και σε βιβλίο) με τίτλο 

«Lastchancetosee» (στην ελληνική έκδοση: 

«Τουρίστες στον πλανήτη Γη»). Ήταν απότοκο μίας 

σειράς ταξιδιών του βιολόγου ΜάρκΚάρουαρνταϊν 

και του συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς σε διάφορα 

σημεία του πλανήτη, αναζητώντας σπάνια είδη ζώων 

υπό εξαφάνιση. Το κεφάλαιο για τον Δράκο του 

Κομόντο, δια χειρός Ντάγκλας Άνταμς, είναι ό,τι πιο 

απολαυστικό έχει γραφτεί ποτέ για αυτό το εξαιρετικά 

σπάνιο ερπετό!Αναζητήστε το! 



 
 

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.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Μπαλί.  

 

2η ημέρα: Άφιξη στο Μπαλί 

Άφιξη στο Μπαλί. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Μπαλί – Πτήση για Ντίλι (Ανατολικό Τιμόρ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο από 

όπου θα πετάξουμε για την πρωτεύουσα και κύριο λιμένα του 

Ανατολικού Τιμόρ (Τιμόρ-Λέστε), το Ντίλι. Αφού 

ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση 

βίζας, θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ντίλι (ξενάγηση) 

Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα τη γνωριμία μας με το Τιμόρ, με 

ξενάγηση στο Ντίλι. Η γοητευτική πρωτεύουσα της νησιωτικής 

χώρας μπορεί να είναι το εμπορικό κέντρο της περιοχής αλλά 

παραμένει μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη που περιβάλλεται 

από άγρια φύση. Θα επισκεφθούμε επιβλητικά κυβερνητικά 

κτήρια, τον Καθεδρικό Ναό, το Τέμενος Αν Νουρ και την 

πολύχρωμη αγορά Τάις. Μετά το γεύμα μας σε τοπικό 

εστιατόριο θα επισκεφθούμε τους λόφους που περιβάλλουν 

την πρωτεύουσα, το ανάκτορο Λαχάνε, το προάστιο Ντάρε, 

καθώς και το χωριό Μάνλεο. Το απόγευμα θα ανεβούμε προς 

το μνημείο του Βασιλέως Χριστού (ChristoRey) για να 

απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της πόλης. Το επιβλητικό 

άγαλμα του Ιησού, βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του 

κόλπου, έχει ύψος 27 μέτρων και στέκεται πάνω σε μια υδρόγειο 

σφαίρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Ντίλι – Χαλιλούλικ (Δυτικό Τιμόρ/Ινδονησία) – 

Μπεσικάμα (φυλές Τετούν και Γουανιμπεσάκ) – Μπετούν 

 Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με ένα καλό πρωινό στο 

ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση οδικώς για τα σύνορα με το 

δυτικό Τιμόρ (Ινδονησία). Αφού περάσουμε τα σύνορα θα 

μεταβούμε στο χωριό Χαλιλούλικ. Η συγκεκριμένη περιοχή 

υπήρξε σημαντικό πεδίο μαχών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο μεταξύ των ιαπωνικών και των συμμαχικών δυνάμεων. 

Μέχρι και το 1980 υπήρχαν στο χωριό εγκαταλελειμμένα 

απομεινάρια των οπλικών συστημάτων που είχαν 

χρησιμοποιηθεί τότε. Από εκεί θα μεταβούμε στη Μπετούν, 

πρωτεύουσα της περιφέρειας Μάλακα, που εκτείνεται σε 

ολόκληρη τη συνοριακή γραμμή με το Ανατολικό Τιμόρ. Μικρή 

στάση στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και συνεχίζουμε 

οδικώς για το χωριό Μπεσικάμα όπου θα παρακολουθήσουμε 

παραδοσιακούς χορούς από μέλη της φυλής Τετούν ενώ θα 

συναντήσουμε και τη φυλή των Γουανιμπεσάκ, από τις 

μεγαλύτερες παραδοσιακές φυλές στην περιοχή. Εκεί θα 

έχουμε την δυνατότητα να δούμε από κοντά τις ξύλινες 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κατοικίες των ντόπιων και να απολαύσουμε τις πολύχρωμες 

παραδοσιακές ενδυμασίες τους. Αργά το απόγευμα 

επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο στο Μπετούν για διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: Μπετούν – Μανουλέα (φυλή Οελολόκ) – Ταμκέζι – 

Κεφαμενάνου 

Από το Μπετούν θα ξεκινήσουμε ένα τριήμερο ταξίδι οδικώς, με 

πολλές στάσεις σε χωριά φυλών, για να καταλήξουμε στο δυτικό 

άκρο του νησιού, στην πόλη Κουπάνγκ. Πρώτος σταθμός του 

οδοιπορικού μας το χωριό Μανουλέα όπου θα έχουμε την 

ευκαρία να παρατηρήσουμε την καθημερινότητα των ιθαγενών 

που ζουν εκεί. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη φυλή Οελολόκ, 

στην πλαγιά ενός λόφου, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Το χωριό 

αυτό έχει μεγάλη ιστορία και το περιβάλλουν μύθοι και δοξασίες 

που αξίζει να μάθουμε από τους ντόπιους. Εδώ θα ξεναγηθούμε 

στο βασιλικό οίκημα ΙνστάναΡάτζαΤαολίν, μια τεράστια καλύβα 

σε σχήμα κυψέλης που στηρίζεται σε εννέα ξυλόγλυπτα δοκάρια. 

Από εκεί θα μεταβούμε στην κοινότητα Ταμκέζι, ένα παραδοσιακό 

χωριό στην κορυφή ενός λόφου με φιλόξενους κατοίκους. Το 

απόγευμα θα συνεχίσουμε οδικώς για το Κεφαμενάνου όπου και 

θα διανυκτερεύσουμε. 

 

7η ημέρα: Κεφαμενάνου – Μασλέτε – Λόλι – ΝίκιΝίκι – Μπότι 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το 

παραδοσιακό χωριό Μασλέτε όπου θα ξεναγηθούμε στη 

βασιλική κατοικία Ράτζα Σνακ. Από εκεί θα μεταβούμε στο χωριό 

Λόλι, οι κάτοικοι του οποίου είναι ξακουστοί μελισσοκόμοι. Η 

συγκομιδή του μελιού γίνετε μέσα στη ζούγκλα και πολλοί ντόπιοι 

ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Επίσης, οι περισσότεροι 

ζουν σε παραδοσιακές ξύλινες, δίπατες κατοικίες που έχουν 

κωνοειδή σκεπή και στηρίζονται σε τέσσερα δοκάρια. Στο κάτω 

επίπεδο είναι η κυρίως κατοικία και στο άνω επίπεδο 

αποθηκεύουν τα τρόφιμα τους. Από το Λόλι συνεχίζουμε για το 

χωριό ΝίκιΝίκι, έναν αρκετά μεγάλο παραδοσιακο οικισμό όπου 

κάθε Τετάρτη πραγματοποιείται ένα πολύ δημοφιλές παζάρι. Εδώ 

οι ντόπιοι έχουν την δυνατότητα, εκτός από το να αγοράσουν 

πράγματα που χρειάζονται και να πουλήσουν την πραμάτεια 

τους, να συναντηθούν με μέλη άλλων φυλών που ζουν στην 

περιοχή. Στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε στην πόλη Μπότι για 

διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Μπότι – Νονέ (φυλή Νταουάν) – Καταρράκτες Οεχάλα 

– Σοέ 

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με επίσκεψη στο χωριό Νονέ για να 

γνωρίσουμε τη φυλή των Νταουάν. Προκειμένου να 

προσεγγίσουμε το παραδοσιακό χωριό θα πρέπει να 

περπατήσουμε για περίπου ένα χλμ μέσα στη ζούγκλα. Η φυλή 

των Νταουάν αριθμεί περίπου 800.000 μέλη που κατοικούν σε 

μικρές κοινότητες των 50-60 ατόμων στην ευρύτερη περιοχή. Το 

Νονέ μάλιστα είναι η τελευταία κοινότητα στην οποία 

απαγορεύτηκε το «κυνήγι κεφαλών». Στο παρελθόν, οι ιθαγενείς 

πίστευαν ότι αν σκότωνες έναν άνδρα και κρατούσες το κεφάλι 

του στο σπίτι σου, θα απορροφούσες την δύναμη του. Οι 

παραδοσιακές κατοικίες εδώ είναι ξύλινες, με θολωτή σκεπή που 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κατεβαίνει αρκετά χαμηλά στο έδαφος. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στους καταρράκτες Οεχάλα, ένα σύμπλεγμα καταρρακτών σε 

διάφορα επίπεδα μέσα στην καταπράσινη ζούγκλα και θα 

επισκεφθούμε κοινότητες της περιοχής. Το βράδυ θα καταλήξουμε 

στην πόλη Σόε για διανυκτέρευση.        

 

9η ημέρα: Σόε – Φατουμνάσι – Οεμπέλο - Κουπάνγκ 

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με ένα πλούσιο πρωινό στο 

ξενοδοχείο μας και άμεση αναχώρηση για το χωριό Φατουμνάσι, 

στις πλαγιές του όρους Μουτίς, το ψηλότερο βουνό του δυτικού 

Τιμόρ. Το τοπίο είναι μαγευτικό, με καταπράσινες πλαγιές με 

διάσπαρτους βραχώδεις σχηματισμούς από σκούρο γρανίτη 

όσο εκτείνεται το μάτι μας. Θα περάσουμε από στέπες στις 

κορυφές των λόφων, θα δούμε μερικές από τις ελάχιστες λίμνες 

του νησιού και δάση από μπονζάι και στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στο χωριό Οεμπέλο για να παρακολουθήσουμε τους ντόπιους να 

τραγουδούν και να παίζουν Σασάντο, ένα παραδοσιακό έγχορδο 

όργανο με πολύ ιδιαίτερο ήχο. Αργά το απόγευμα θα 

καταλήξουμε στην πόλη Κουπάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας 

ΝούσαΤενγκάρα. Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Κουπάνγκ – πτήση για Ταμπολάκα (νησί Σούμπα) – 

Γουαϊκαμπούμπακ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για το 

νησί της Σούμπα (Sumba). Φθάνοντας στο αεροδρόμιο της 

Ταμπολάκα (Tambolaka), θα μεταβούμε στο Γουαϊκαμπούμπακ 

(Waikabubak), το διοικητικό κέντρο του δυτικού τμήματος του 

νησιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα χωριά ΠράιΙτζίνγκ 

(PraiIjing), Ταρούνγκ (Tarung) και Γουαϊταμπάρ (Waitabar), 

τελετουργικά κέντρα της παλαιάς ανιμιστικής θρησκείας του 

νησιού, με τα παραδοσιακά σπίτια και τους εντυπωσιακούς 

μονολιθικούς τάφους. Τέλος, θα επισκεφθούμε την αγορά του 

Γουαϊκαμπούμπακ πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.   

 

11η ημέρα: Γουαϊκαμπούμπακ – Κοιλάδα Ανακαλάνγκ – 

Μάμπορο – Γουαϊκαμπούμπακ 

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με ένα πλούσιο πρωινό στο 

ξενοδοχείο μας και άμεση αναχώρηση για την κοιλάδα 

Ανάκαλανγκ, όπου φιλοξενεί ορισμένους από τους 

μεγαλύτερους και καλύτερα διατηρημένους μεγαλιθικούς τάφους 

στην περιοχή. Θα επισκεφθούμε αρκετές φυλές στην κοιλάδα και 

θα παρατηρήσουμε από κοντά τους πέτρινους τάφους με τις 

περίτεχνες τοιχογραφίες. Από εκεί θα συνεχίσουμε για την επαρχία 

Μάμπορο που εκτείνεται μέχρι τις βόρειες ακτές του νησιού στο 

ΑρχιπέλαγοΦλόρες. Θα κάνουμε πικνίκ στις καταπράσινες 

πλαγιές των βουνών, θα επισκεφθούμε περισσότερες φυλές 

ιθαγενών αλλά παράλληλα θα απολαύσουμε την εκπληκτική θέα 

με τους ορυζώνες να απλώνονται μέχρι την ακτογραμμή του 

νησιού. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για 

διανυκτέρευση.            

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12η ημέρα: Γουαϊκαμπούμπακ – Γουανοκάκα - Λαμπόγια (φυλές 

Γουαϊγκάλι, ΠράιΓκόλι, Γουαϊγουάνγκ) - Γουαϊκαμπούμπακ 

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ξεναγήσεις στις περιοχές 

Γουανουκάκα και Λαμπόγια στη νότια πλευρά του νησιού. Εδώ 

θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων τις φυλές Γουαϊγκάλι, ΠράιΓκόλι 

και Γουαϊγουάνγκ οι οποίες παροικούνστις κορυφές λόφων με 

θέα τον Ινδικό Ωκεανό. Οι ξύλινες παραδοσιακές κατοικίες με τις 

κωνοειδές σκεπές περιβάλλονται από μεγαλιθικούς τάφους που 

θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ενδελεχώς. Θα 

εξετάσουμε τις περίτεχνες τοιχογραφίες και τα επιβλητικά πέτρινα 

αγάλματα που είναι διάσπαρτα στην περιοχή και στη συνέχεια 

αφού διασχίσουμε μαγευτικές εκτάσεις με ορυζώνες θα 

καταλήξουμε στις εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Θα 

περάσουμε μερικές στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα και 

ένα υπέροχο γεύμα στην παραλία. Το απόγευμα επιστρέφουμε 

στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.      

 

13η ημέρα: Γουαϊκαμπούμπακ – πτήση για Εντέ (νησί Φλόρες) 

Ελεύθερος χρόνος το πρωί για χαλάρωση και πρωινό στο 

ξενοδοχείο. Αναχωρούμε το μεσημέρι για το αεροδρόμιο και από 

εκεί σε μια ώρα περίπου με τοπικές αερογραμμές θα 

μεταφερθούμε στην πόλη Εντέ που βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά της νήσου Φλόρες. Οι κάτοικοι του νησιού είναι από τους 

πιο φιλικούς στην ευρύτερη περιοχή  και θα μας υποδεχθούν με 

ανοικτές αγκαλιές και πλατιά χαμόγελα. Άφιξη στην Εντέ και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

14η ημέρα: Εντέ (ξενάγηση) – Νουαμπόσι – παραλία 

Πενγκατζάγουα – Γουόγκο – Μπατζάγουα  

Η σημερινή μέρα ξεκινά με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και 

άμεση αναχώρηση για ξενάγηση στην πολύχρωμη αγορά της 

πόλης. Στη συνέχεια, καθ’ οδόν για την πόλη Νουαμπόσι θα 

απολαύσουμε την μαγευτική διαδρομή και τη θέα που προσφέρει 

στον κόλπο του Εντέ. Συνεχίζοντας για Μπατζάγουα θα 

σταματήσουμε στην παραλία Πενγκατζάγουα όπου πολλοί 

ντόπιοι ζουν από τα μπλε βότσαλα που βγάζουν από τη 

θάλασσα και στη φυλή Γουόγκο για να περιηγηθούμε στις 

συστοιχίες παραδοσιακών κατοικιών που απαρτίζουν το χωριό 

τους. Νωρίς το απόγευμα θα φτάσουμε στην Μπατζάγουα για 

διανυκτέρευση. 

 

15η ημέρα: Μπατζάγουα – φυλή Αϊμέρε – παραλία Μπορόνγκ – 

λίμνη Ράνα Μέσε – φυλή Πούου - Ρουτένγκ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση οδικώς για την πόλη 

Ρουτένγκ. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην περιοχή της 

φυλής Αϊμέρε για να ξεναγηθούμε σε ένα οινοποιείο που παράγει 

κρασί από φοινικόδεντρα. Αξίζει να δοκιμάσουμε το Σόπι, ένα 

αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά στη νήσο 

Φλόρες. Επόμενη στάση μας είναι η παραλία Μπορόνγκ. Θα 

χαλαρώσουμε κάτω από τα ψηλά δέντρα που φτάνουν μέχρι την 

θάλασσα και θα απολαύσουμε την μαγευτική θέα στη γύρω 

περιοχή και τον ινδικό Ωκεανό. Από εκεί θα μεταβούμε στη λίμνη 

Ράνα Μέσε, έναν υδάτινο καθρέφτη στη μέση της ζούγκλας, 

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις αντανακλάσεις της 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πυκνής βλάστησης στα νερά της λίμνης. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τη φυλή Πούου όπου θα ξεναγηθούμε στις 

παραδοσιακές κατοικίες και θα έχουμε την ευκαιρία να 

παρατηρήσουμε την καθημερινότητα των ιθαγενών της 

περιοχής. Το απόγευμα θα καταλήξουμε στην πόλη Ρουτένγκ 

για διανυκτέρευση. 

 

16η ημέρα: Ρουτένγκ – φυλή Κάρα – Μέλο - Λαμπουχάνμπατζο 

Η πόλη Ρουτένγκ βρίσκεται στη ραχοκοκκαλιά της νήσου 

Φλόρες και συνορεύει με το ομώνυμο πάρκο προστασίας 

φυσικού περιβάλλοντος. Στο πάρκο αυτό κατοικούν τα ενδημικά 

πουλιά Νγκιονγκ και αξίζει, καιρού επιτρέποντος, να 

επισκεφθούμε το πάρκο νωρίς το πρωί για να απολαύσουμε το 

εξωτικό τους κελάηδισμα. Στο πάρκο υπάρχει επίσης ένας 

κρατήρας ενεργού ηφαιστείου. Στη συνέχεια, αναχωρούμε 

οδικώς για την περιοχή της φυλής Κάρα, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να δούμε τους μοναδικούς στον κόσμο ορυζώνες σε 

σχήμα ιστού αράχνης. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας 

είναι τα κομμάτια γης που βρίσκονται στο κέντρο του ιστού να 

είναι μικρότερα από αυτά στην περιφέρεια. Η ιδιαιτερότητα στο 

σχήμα των ορυζώνων προέκυψε, όχι για λόγους αισθητικής, 

αλλά με κοινωνικά κριτήρια καθώς οι ορυζώνες ανήκουν στην 

ολόκληρη τη φυλή και οι πολυμελείς οικογένειες δικαιούνταν 

μεγαλύτερα κομμάτια γης. Από εκεί θα μεταβούμε στο χωριό 

Μέλο για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα που προσφέρει 

στην περιοχή και στη συνέχεια στην πόλη ΛαμπουχάνΜπάτζο, 

όπου θα διανυκτερεύσουμε. 

 

17η ημέρα: Λαμπουχάνμπατζο – αρχιπέλαγος Φλόρες – Νησί 

Κομόντο (διανυκτέρευση σε ιστιοφόρο) 

Για τις επόμενες δύο ήμερες επιβιβαζόμαστε σε ένα πανέμορφο 

ξύλινο ιστιοφόρο με το οποίο θα πλεύσουμε το Αρχιπέλαγος 

Φλόρες και θα επισκεφθούμε το νησί των δράκων Κομόντο. Εν 

πλω για το νησί Κομόντο, καιρού επιτρέποντος, θα 

σταματήσουμε στο νησί Μπινταντάρι για κολύμπι στα 

καταγάλανα νερά του, καταδύσεις στους πανέμορφους 

κοραλλιογενείς ύφαλους και γεύμα στην λευκή αμμουδιά του 

εξωτικού νησιού. Από εκεί μετά από πέντε ώρες ιστιοπλοΐας θα 

φτάσουμε στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο. Το πάρκο απαρτίζουν 

πέντε μεγάλα νησιά και αρκετά μικρότερα, ένα από τα οποία 

είναι το σπίτι του «Δράκου του Κομόντο», η μεγαλύτερη σαύρα 

που ζει στη γη. Εκτός βέβαια από τους Δράκους στο πάρκο 

φιλοξενούνται και δεκάδες άλλα ζώα, όπως άγρια άλογα, 

ελάφια, αγριόχοιροι, φίδια και πολλά άλλα. Το απόγευμα θα 

επισκεφθούμε την περιοχή Μπανουνγκουλούνγκ όπου θα 

έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις 

γιγάντιες σαύρες. Διανυκτέρευση στο ιστιοφόρο μας.  

 

18η ημέρα: Νησί Κομόντο – Σάπε (νησί Σουμπάουα) – Μπίμα 

Μετά από ένα πλούσιο πρωινό στο σκάφος μας με θέα τις 

εξωτικές παραλίες και τις καταπράσινες πλαγιές του νησιού 

Κομόντο, αναχωρούμε για το λιμάνι Σάπε στο γειτονικό νησί 

Σουμπάουα. Θα ακολουθήσουμε μια μαγευτική διαδρομή 

ανάμεσα στα δεκάδες νησιά του Αρχιπελάγους για να 

καταλήξουμε 5-6 ώρες μετά στο λιμάνι Σάπε. Από εκεί θα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μεταβούμε οδικώς στην πόλη Μπίμα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση,   

 

 

19η ημέρα: Μπίμα – Σουμπάουα 

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με χαλαρή διάθεση, πρωινό στο 

ξενοδοχείο και λίγο ελεύθερο χρόνο για ανασύνταξη. Στη 

συνέχεια θα μεταβούμε στη φυλή Μαρία, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να ξεναγηθούμε στην περιοχή και να επισκεφθούμε ένα 

από τα κτήρια Λένγκε. Τα κτήρια Λένγκε που υπάρχουν σε 

διάφορες κοινότητες της περιοχής είναι ξύλινες κατασκευές στις 

οποίες οι κάτοικοι του οικισμού φυλάσσουν τις ετήσιες σοδειές 

τους και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σαν κατασκευές αλλά 

και για την χρησιμότητα τους. Το κτήριο βρίσκεται εκτός της 

κοινότητας για δύο βασικούς λόγους: για την ασφάλεια των 

τροφίμων, σε περίπτωση φωτιάς στο χωριό, και για να μπορούν 

όλοι να βλέπουν κάθε νοικοκυρά όταν πηγαίνει να πάρει 

προμήθειες, πόσες φορές πηγαίνει και τι ποσότητες παίρνει. Στη 

συνέχεια θα ξεκινήσουμε ένα πεντάωρο ταξίδι οδικώς, κατά 

μήκος του νησιού, μέχρι την δυτική πλευρά του στην πόλη 

Σουμπάουα.  

 

20η ημέρα: Σουμπάουα – ΜπατούΤερίνγκ – ΑικΡενούνγκ – 

Ραμποράν – Σουμπάουα 

Η σημερινή ημέρα είναι γεμάτη περιπετειώδεις εξερευνήσεις στην 

ενδοχώρα του νησιού. Ξεκινάμε με πλούσιο πρωινό στο 

ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το χωριό ΜπατούΤερίνγκ. 

Από εκεί θα επιβιβαστούμε σε μοτοσυκλέτες και θα οδηγήσουμε 

για μια ώρα περίπου σε χωματόδρομους μέσα στη ζούγκλα, και 

στη συνέχεια θα χρειαστεί να περπατήσουμε για περίπου 15 

λεπτά μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο ΑικΡενούνγκ. Το 

ΑικΡενούνγκ είναι ένα αρχαιολογικό μνημείο μεγαλιθικών τάφων 

στα βάθη της ζούγκλας που ανακαλύφθηκαν θαμμένοι στη 

λάσπη το 1971. Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο ΜπατούΤέρινγκ 

όπου θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε την τοπική 

κουζίνα σε μια παραδοσιακή κατοικία του οικισμού. Μετά το 

γεύμα θα συνεχίσουμε πάλι με τις μοτοσυκλέτες για έναν άλλο 

αρχαιολογικό χώρο το Ραμποράν, όπου θα εξερευνήσουμε τα 

μεγαλιθικά μνημεία της περιοχής. Στο συγκεκριμένο χώρο 

βρίσκονται δύο πέτρινοι σαρκοφάγοι, η προέλευση των οποίων 

χάνεται στα βάθη του χρόνου. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο 

χωριό ΜπατούΤέρινγκ από όπου γυρίζουμε στην πόλη 

Σουμπάουα για διανυκτέρευση. 

 

21η ημέρα: Σουμπάουα - ΚουάνγκΑμό – Λουτούκ Μπατου Πετί 

– Σουμπάουα 

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με ένα καλό πρωινό στο 

ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για το χωριουδάκι Κουάνγκ 

Αμό, που βρίσκεται χαμένο μέσα στη ζούγκλα. Από εκεί ξεκινάμε 

πεζοπορία στο δάσος μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Λουτούκ 

Μπατου Πετί. Θα χρειαστεί να περπατήσουμε για περίπου δύο 

ώρες μέσα στην πυκνή ζούγκλα, θα περάσουμε μαγευτικούς 

καταρράκτες, καταπράσινες εκτάσεις και ξέφωτα που 

προσφέρουν εκπληκτική θέα. Στον αρχαιολογικό χώρο θα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επισκεφθούμε μεγαλιθικούς τάφους με σκαλισμένες πέτρες στη 

σαρκοφάγο. Η περίοδος κατασκευής των μνημείων αυτών δεν 

έχει ακόμα προσδιοριστεί κάνοντας ακόμα πιο έντονη τη μαγεία 

και τις δοξασίες που τα περιβάλλουν. Το απόγευμα θα 

επιστρέψουμε στον χωριό ΚουάνγκΑμό, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις ασχολίες των ντόπιων αλλά 

και συναναστραφούμε μαζί τους, καθώς είναι ιδιαίτερα φιλικοί 

και ανοικτοί στην επαφή με ταξιδιώτες. Το βράδυ θα 

επιστρέψουμε στη Σουμπάουα για διανυκτέρευση.  

 

22η ημέρα: Σουμπάουα – Πότο Τάνο – νησί Λομπόκ – παραλία 

Κούτα  

Μετά από ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας 

αναχωρούμε οδικώς για το λιμάνι Πότο Τάνο. Από εκεί θα 

πάρουμε το πλοίο της γραμμής για να μεταβούμε ακτοπλοϊκώς 

στο νησί Λομπόκ. Από εκεί θα μεταβούμε οδικώς στην παραλία 

Κούτα για τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η παραλία Κούτα 

είναι ένα παραδεισένιο μέρος με λευκή αμμουδιά, γαλάζια, 

διάφανα νερά και κοκοφοίνικες μέχρι τη θάλασσα. 

Διανυκτέρευση. 

 

23η ημέρα: Παραλία Κούτα 

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ξεκούρασης και χαλάρωσης. 

Όσοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν 

κάποιες από τις δεκάδες επιλογές που προσφέρονται για 

θαλάσσιες δραστηριότητες στην περιοχή όπως κανό, 

καταδύσεις, σέρφινγκ και πολλά, άλλα και όσοι θέλουν θα 

μπορούν να χαλαρώσουν με ένα δροσιστικό κοκτέιλ δίπλα στη 

θάλασσα. Διανυκτέρευση. 

 

24η ημέρα: Παραλία Κούτα – πτήση για Μπαλί 

Ξεκινάμε την σημερινή ημέρα με πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο 

μας και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του νησιού. 

Από εκεί με τοπικές αερογραμμές θα μεταβούμε στο Μπαλί. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.  

 

25η ημέρα: Μπαλί (χωριά Μας-Ούμπουτ, Κινταμάνι, 

Σινγκαπαντού) 

Ολοήμερη εκδρομή στο εσωτερικό του πανέμορφου νησιού. 

Διασχίζοντας εξωτικά τοπία μέσα από ορυζώνες και δάση 

φοινίκων κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του νησιού, όπου 

βρίσκεται το Κινταμάνι. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τα 

φημισμένα για τα χειροτεχνήματά τους χωριά Μας και Ούμπουτ. 

Φτάνοντας στο Κινταμάνι θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα 

του βουνού και της λίμνης Μπατούρ, η οποία είναι κρατήρας 

παλιού ηφαιστείου. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο χωριό 

Σινγκαπαντού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε μία παράσταση χορών Μπαρόνγκ. Στην 

επιστροφή μας θα δούμε επίσης τη σπηλιά του Ελέφαντα και τις 

ιερές πηγές ΤίρταΕμπούλ στο χωριό Ταμπάκ. Διανυκτέρευση. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

** 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 

 

€4.859 
 € 5.039 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 5.909 

Μετουςφόρους 

Επιβάρυνσημονόκλινου: +880 € 

Έως 18άτοκεςμηνιαίεςδόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις απόΛάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

26η ημέρα: Μπαλί – Πτήση επιστροφής 

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 

επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

27η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

  

 

 

 



 
 

  

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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

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 4* στο Μπαλί και στα άλλα μέρη ή 

από τα καλύτερα διαθέσιμα στην κάθε περιοχή. 

Πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι στην επαρχία της 

Ινδονησίας η υποδομή είναι πολύ χαμηλή! 

➢ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα, εκτός από 

το Μπαλί που είναι μόνο με πρωινό.  

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τοπικοί ξεναγοί 

➢ Έλληνας αρχηγός 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα 

ελληνικά VersusTravel 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, 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.α.). 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: 950 € 

➢ Βίζα Ινδονησίας: Εκδίδεται και πληρώνεται 

τοπικά κατά την είσοδό σας στη χώρα (δεν 

περιλαμβάνεται στο ποσό των φόρων που 

πληρώνονται στην Ελλάδα) 35-40 $ 

➢ 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 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 

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 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 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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

Το 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). Δείτετεςστο 

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. 



 
 

• Άτοκεςδόσεις 

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! 

 

 

 

 

 

 


