
 

  

Καισάρεια, Άβανος, Προκόπι, Ικόνιο, Ιεράπολη (Παμούκαλε),  

αρχαία Έφεσος, Πέργαμος, Σμύρνη, Αϊβαλί, Χερσόνησος της Ερυθράς 

 Αναχωρήσεις 2022: 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 09.10, 22.10, 13.11 

8 ημέρες 

 

                                                                                                                                          8 ημέ-

ρες 

                             

Η άλλη Καππαδοκία και εκτενής γνωριμία 

με τα Μικρασιατικά παράλια 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φόροι 

 

Γνωρίζουμε καλά και θα σας δείξουμε τα κρυμμένα μυστικά της αυθεντικής 

Καππαδοκίας και της Μικράς Ασίας 

 Στην Σμύρνη το ξενοδοχείο Movenpick 5*  

 To πρόγραμμα αποτελεί ένα ταξίδι εμπειριών στην 

Καππαδοκία και στα Μικρασιατικά παράλια, που 

θα βρείτε μόνο στο Versus  

 

 



 

  

 

 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζήστε την εμπειρία της αυθεντικής Καππαδοκία και Μικράς Ασίας 

Μην κάνετε ένα επιδερμικό ταξίδι 

 

Μετά από πολύχρονη εμπειρία πραγματοποίησης του ταξιδιού έχουμε εισαγάγει στο πρόγραμμα εκπλή-

ξεις που αυξάνουν την εμπειρία και θα μας γνωρίσουν μια άλλη Καππαδοκία και Μικρά Ασία δίνοντας 

έμφαση στο τοπικό και ελληνικό στοιχείο με ειδικές επισκέψεις – δραστηριότητες που έχουμε οργανώσει. 

Μερικές από τις διαφορετικές εμπειρίες- εκπλήξεις που προσφέρει αυτό το ταξίδι και δεν θα βρείτε σε άλλα 

προγράμματα είναι: 

 Μια βραδιά έκπληξη στην Καππαδοκία  

 Ειδική διαμόρφωση της ξενάγησης στο Παμούκαλε και στους θησαυρούς της περιοχής αλλά και 

τις πισίνες  για να ζήσουμε την εμπειρία χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Γνωρίζουμε κρυμμένα μυστικά, 

που άλλα προγράμματα παραλείπουν.  

 Επίσκεψη σε μοναστήρι έκπληξη που θα θυμάστε   

 Επαφή με τη μαγειρική της Καππαδοκίας  

 Ειδική ξενάγηση στο Αϊβαλί, περιοχή της Μικράς Ασίας που συνήθως παραλείπεται, με επίκεντρο 

στο μικρασιατικό ελληνισμό, επίσκεψη εδώ σε Ελληνικά χωριά που δεν φαντάζεστε πως υπάρχουν 

και επαφή με το τοπικό στοιχείο  

 Ειδική διαδρομή στο Αϊβαλί που θα σας μείνει αξέχαστη   

 Στην Έφεσο ειδικές επισκέψεις για να γνωρίσουμε το τοπικό στοιχείο εκτός από τον αρχαιολογικό 

χώρο  

 Επίσκεψη σε σπίτια διάσημων Ελλήνων που έζησαν στην περιοχή, επαύλεις, επαφή με τοπικές αρ-

χές μας χαρίζουν μια ξεχωριστή εμπειρία  

 Πικ νικ που θα μας αυξήσουν την εμπειρία  

 Ειδικές επισκέψεις – εκπλήξεις σε πρόσφατα ανακαλυφθέντες αρχαιολογικούς χώρους   

 Έμφαση σε στο ελληνικό στοιχεία με επισκέψεις σε Ελληνικές γειτονιές  και εκκλησιές  

 Ειδικός Έλληνας αρχηγός με εξειδίκευση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σε ξεναγήσεις περιοχή 

 Επίσκεψη και των δυο αρχαιολογικών χώρων της Περγάμου και της Εφέσου, όχι μόνο στον έναν. 

Δυο συγκλονιστικοί αρχαιολογικής χώροι της Μικράς Ασίας για να μη φύγετε με το παράπονο ότι 

χάσατε το High light της περιοχής.  

 Τέλειες προαγορασμένες πτήσεις με βραδινή επιστροφή για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τον 

χρόνο εδώ και επίσκεψη στην χερσόνησο της Ερυθράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Μετά την τεράστια εμπειρία μας στην περιοχή, διαμορφώσαμε κατά την ομολογία των ταξιδιωτών μας το πιο πλήρες 

και γεμάτο πρόγραμμα στην Καππαδοκία. Ένα πρόγραμμα όπως σας έχει συνηθίσει το Versus, με ποιοτικές, εμπερι-

στατωμένες ξεναγήσεις και έμφαση στο πολιτιστικό στοιχείο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εμπεριστατωμένη εξε-

ρεύνηση στα Μικρασιατικά παράλια. 

Μεταξύ των άλλων το πρόγραμμα ξεχωρίζει για τα παρακάτω:  

 Τέλειες προαγορασμένες πτήσεις με βραδινή επιστροφή για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τον χρόνο εδώ και 

επίσκεψη στην χερσόνησο της Ερυθράς. 

 Εκπλήξεις που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα και αυξάνουν την εμπειρία. Κρυμμένα μυστικά που μας γνωρί-

σουν μια άλλη Καππαδοκία και Μικρά Ασία δίνοντας έμφαση στο τοπικό και ελληνικό στοιχείο με ειδικές επισκέ-

ψεις – δραστηριότητες που έχουμε οργανώσει και δεν θα βρείτε σε άλλα προγράμματα. Στις εμπειρίες αυτές ανα-

φερόμαστε στην ειδική παράγραφο που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα. 

 Ξενοδοχεία 5* τοπικής κατηγοριοποίησης, στην Σμύρνη το Movenpick 5* 

 Περιλαμβάνει και τους δυο εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους της Περγάμου και της Εφέσου. Στην Πέργαμο 

θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο με τον Ναό του Ασκληπιού. Έτσι δεν θα μείνετε με το παράπονο ότι χά-

σατε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ασίας  

 Φτάνουμε μέχρι το χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί, απέναντι από τη Μυτιλήνη την πόλη που αποτέλεσε σύμβολο της 

προσφυγιάς το 1922. Αν παραλείπαμε το Αϊβαλί όπως συνήθως συμβαίνει για μείωση κόστους λόγω επιπλέον 

διαδρομών θα είχαμε ελλιπής γνωριμία με τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τις ομορφιές της.  

 

 Εξερευνούμε τη Χερσόνησο της Ερυθράς δυτικά της Σμύρνης, απέναντι από τη Χίο. Στο επίκεντρο μας τα Βουρλά 

και το Τσεσμέ αλλά και όμορφα χωριά όπως τα Αλάτσατα το γραφικό χωριό της Τουρκίας που θυμίζει Ελλάδα με 

τα γραφικά σοκάκια τα εντυπωσιακά αρχοντικά όμορφες γειτονιές και μια ατμόσφαιρα που σε γυρίζει πίσω 

πολλά χρόνια όταν όλα εδώ ήταν Ελληνικά.  

 Τέλειες πτήσεις από Αθήνα για Καισάρεια μέσω Κωνσταντινούπολης (ή αντίστροφα) και οδικώς από την Καππα-

δοκία στην Σμύρνη με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις. Η πτήση Σμύρνη Αθήνα είναι μέσω Κωνσταντινούπολης.  

 Αποφεύγουμε το οδικό πήγαινε-έλα στην Σμύρνη με εξαντλητικές, τεράστιες διαδρομές και διανυκτερεύσεις σε 

πόλεις χωρίς ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έχουμε αρκετό χρόνο για να απολαύσουμε την πόλη!  

 Επιλέγουμε πρωινή άφιξη στην Καισάρεια, κερδίζοντας την ημέρα και όχι βραδινή άφιξη, που πιθανόν να υπάρχει 

σε άλλα προγράμματα. 

 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Καππαδοκία.  

 Βραδινό σόου με Δερβίσηδες. 

 Ξενάγηση στο χωριό της Διδώς Σωτηρίου, το Κιρκιτζέ 

 Διανυκτερεύσεις στην εκπληκτική Ιεράπολη (Παμούκαλε) με τις φυσικές "πισίνες" και στο σημαντικότατο Ικόνιο, για 

να επισκεφθούμε τα αξιοθέατά τους, αλλά και για να μετριάσουμε τις πολύ μεγάλες αποστάσεις. Πολλά προ-

γράμματα διασχίσουν την μεγάλη απόσταση Καππαδοκία-Παμούκαλε (600 km) μέσα σε μια ημέρα (!!!), χωρίς τη 

διανυκτέρευση στο Ικόνιο με τα απομεινάρια διαφορετικών λαών που το κατοίκησαν, αλλά και την ατμόσφαιρα 

παραμυθιού άλλων εποχών και χωρίς χρόνο για επίσκεψη στον σημαντικό σταθμό στον Δρόμο του Μεταξιού 

που περνούσε από την Ανατολία, στην πόλη Αρχελαΐδα 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Ειδικός Έλληνας αρχηγός με εξειδίκευση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σε ξεναγήσεις περιοχή. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός εκδόσεως Versus. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Το ταξίδι μας αυτό αποτελεί ένα μοναδικό οδοιπορικό στη Μικρά Ασία.  

Οι επιλεγμένες επισκέψεις μας σε πόλεις, χωριά, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. προσφέρουν στους 

ταξιδιώτες μας μια σφαιρική εικόνα της συγκλονιστικής αυτής γωνιάς του κόσμου.  

Ξεκινώντας από την Καισάρεια, επισκεπτόμαστε τα περισσότερα και σημαντικότερα αξιοθέατα της 

Καππαδοκίας (Άβανος, Προκόπι, Σινασσός, Κοιλάδες Γκόρεμε, Πασαμπαλάρ και Περιστρέμα, Ου-

τσχισάρ, Μαλακοπή, Καρβάλη) και καταλήγουμε στην πόλη των Περιδινούμενων Δερβίσηδων, το 

Ικόνιο. 

Από εκεί θα κατευθυνθούμε προς την Ιεράπολη (Παμούκαλε) με τους ολόλευκους πέτρινους καταρ-

ράκτες της, στο χωριό Διδώς Σωτηρίου Κιρκιντζέ,  στους αρχαιολογικούς χώρους της Εφέσου και 

της Περγάμου, στο χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί και στην πολύπαθη και ιστορική  Σμύρνη. 

 

 Εξερευνήστε τους λαξευμένους οικισμούς και τα αβυσσαλέα χάσματα του σπαρμένου με πα-

ράξενους βράχους οροπεδίου της Καππαδοκίας.  

 Μυηθείτε στο χορό των Περιδινούμενων Δερβίσηδων στο Ικόνιο, που κυοφορεί τον απόηχο 

περασμένων εποχών. 

 Θαυμάστε το εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο των ολόλευκων πέτρινων καταρρακτών του 

Παμούκαλε και πλατσουρίστε στις αβαθείς του λιμνούλες.  

 Θυμηθείτε τα διηγήματα της Διδώς Σωτηρίου καθώς θα διαβαίνετε τα δρομάκια της γενέτειράς 

της Κιρκιντζέ. 

 Αφουγκραστείτε το έντονο στίγμα του ελληνισμού στη μαρτυρική Σμύρνη και στο χιλιοτρα-

γουδισμένο Αϊβαλί. 

Προσεκτικά και ευρηματικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, μετά από την τεράστια εμπειρία μας στην πε-

ριοχή, που γλυτώνει χαμένες ώρες από πτήσεις και προσθέτει επιπλέον επισκέψεις, Μέσα σε 8 ημέρες 

καλύπτουμε την Καππαδοκία και το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Τουρκίας και της Μικράς Ασίας, 

με ένα στιβαρό πρόγραμμα περιηγήσεων, που καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα. Με διανυκτέρευση στο 

Ικόνιο αποφεύγουμε να καλύπτουμε πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μία και μόνη μέρα, και 

καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα χωρίς «τσιγκουνιές» και χωρίς να βάζουμε 

«νερό στο κρασί μας». Τα ξενοδοχεία μας είναι από τα καλύτερα διαθέσιμα και οι αρχηγοί μας οι πιο 

εξειδικευμένοι. 

Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στη Μικρά Ασία, τη μυθική χώρα των απέραντων αυτοκρατοριών, των ατέ-

λειωτων καραβανιών, των περιπλανώμενων φυλών, των θρησκειών, των αιρέσεων, των δογμάτων, 

των οικουμενικών συνόδων, των σχισμάτων, των ασκητών. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1846 11/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:35 12:05 

ΤΚ 2012 11/06/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   15:15 16:35 

ΤΚ 2337 18/06/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 22:55 

ΤΚ 1841 19/06/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:15 02:35 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1846 25/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:35 12:05 

ΤΚ 2012 25/06/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   15:15 17:30 

ΤΚ 2341 02/07/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 03/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 



 

  

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 02/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 02/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 09/07/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 10/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 09/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 09/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 16/07/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 17/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 16/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 16/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 23/07/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 24/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 30/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 30/07/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 06/08/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 07/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 



 

  

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 13/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 13/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 20/08/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 21/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 27/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 27/08/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 03/09/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 04/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 10/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 10/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 17/09/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 18/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 24/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:45 07:15 

ΤΚ 2026 24/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   09:05 10:25 

ΤΚ 2341 01/10/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 02/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 



 

  

 

Αναχώρηση 22/10 με φορά από Καισάρεια προς Σμύρνη όπως περιγράφεται 

 

Αναχώρηση 22/10 με αντίθετη φορά  με άφιξη στην Σμύρνη και επιστροφή από Καισάρεια 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

ΤΚ 1842 09/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25 

ΤΚ 2026 09/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   08:55 10:15 

ΤΚ 2341 16/10/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 17/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 22/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25 

ΤΚ 2026 22/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ –  ΚΑΪΣΕΡΙ 08:55 10:15 

ΤΚ 2341 29/10/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:50 00:05 

ΤΚ 1841 30/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1842 22/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 03:55 05:25 

ΤΚ 2310 22/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΣΜΥΡΝΗ 07:00 08:05 

ΤΚ 2233 29/10/2022 ΚΑΪΣΕΡΙ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:20 23:50 

ΤΚ 1841 30/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:20 02:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1844 13/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09:50 12:15 

ΤΚ 2012 13/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΑΪΣΕΡΙ   14:35 16:00 

ΤΚ 2325 20/11/2022 ΣΜΥΡΝΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:55 17:10 

ΤΚ 1845 20/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 19:55 20:25 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δερβίσηδες 
 
Οι Μεβλεβί Ντερβίς (Δερβίσηδες Μεβλεβί ή Μεβλεβίτες) εί-

ναι ένα Σουφικό Τάγμα του Ισλάμ.  

Ο Ιερός Χορός τους, ο "Sema", είναι γεμάτος από συμβο-

λισμούς.  

Οι Δερβίσηδες, ντυμένοι στα λευκά, συμβολίζουν την α-

γνότητα, αλλά όταν εισέρχονται στο χώρο που πρόκειται 

να χορέψουν φοράνε μια μαύρη κάπα με καπέλο που 

συμβολίζει το σκοτάδι και το θάνατο. Αφού ακούσουν 

τους στίχους από το κοράνι και τον ύμνο προς τον Προ-

φήτη, αυτοσυγκεντρώνονται ακούγοντας το Νέι, το ιερό 

όργανο των Μεβλεβί, που συμβολίζει τον άνθρωπο που 

αποβάλλει τον εγωισμό του, καθώς είναι φτιαγμένο από 

καλάμι που ο μουσικός το τρυπά με πυρωμένο σίδερο.  

Η φωτιά είναι η αγάπη που περνά μέσα από το καλάμι και 

όχι ο αέρας. 

Στη συνέχεια οι χορευτές κάνουν τρεις φορές το γύρο του 

χώρου που θα πραγματοποιηθεί η ιεροτελεστία - αυτή η 

κίνηση συμβολίζει τους τρεις δρόμους που οδηγούν στο 

Θεό.  

Ο πρώτος δρόμος είναι της επιστήμης, ο δεύτερος του 

οράματος και ο τρίτος της ένωσης.  

Στη συνέχεια αφαιρώντας τις κάπες τις φιλούν και τις ενα-

ποθέτουν κάτω, συμβολίζοντας την απαλλαγή από τη 

σάρκα και ότι είναι έτοιμοι πλέον με το χορό τους να ενω-

θούν με τον Θεό.  

Ανοίγοντας τα χέρια τους σαν φτερά, η δεξιά τους πα-

λάμη είναι στραμμένη προς τον Ουρανό, ενώ η αριστερή 

κοιτάζει τη Γη, δείχνοντας την Αγάπη που κατέρχεται από 

το Σύμπαν.  

Περνώντας από μέσα τους οδηγείται στη Γη ζεσταίνοντάς 

την και δίνοντάς της πνοή. Θα μπορούσαμε να πούμε 

πως πρόκειται για ένα Πλανητικό Χορό, όπου όλοι οι πλα-

νήτες περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο, δεχόμενοι τις 

θεραπευτικές του ακτίνες που διαχέονται μέσα στο Σύ-

μπαν - κάτι σαν αγωγός που ενώνει το Σύμπαν με τη Γη. 

Έλα, έλα ξανά οποιοσδήποτε μπορεί να εί-

σαι, 

έλα ξανά, ακόμη κι αν μπορεί  να ΄σαι  πα-

γανιστής  ή φλογερός λάτρης. 

Το κέντρο μας δεν είναι της απελπισίας. 

Έλα ξανά, ακόμη κι αν  έχεις καταστρέψει 

τα τάματά σου εκατοντάδες χρόνια, έλα 

ξανά. 

Ποίημα του Μεβλανά γραμμένο στην εί-

σοδο του Μαυσωλείου του. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Μικρασιατικά παράλια 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς ήταν να ζεις στην αρχαία Έφεσο; 

Περπατάς στους δρόμους, σταματάς στις πλατείες, κοι-

τάζεις τις ρωμαϊκές επαύλεις, τη βιβλιοθήκη, το αρχαίο 

θέατρο, τα λουτρά, τον ναό της Αρτέμιδας, τις διαφημι-

στικές επιγραφές για τα πορνεία και φτιάχνεις εικόνες. 

Ναι, η αρχαία Έφεσος, η πατρίδα του Ηράκλειτου, ήταν 

μια ωραία πόλη για να ζεις. Στους ελληνιστικούς και τους 

ρωμαϊκούς χρόνους, βρισκόταν δίπλα στη θάλασσα. 

Είχε θέα στο τεχνητό λιμάνι της και γνώρισε πολύ μεγάλη 

ακμή, διότι επικοινωνούσε δια θαλάσσης με τη Ρώμη και 

την Αθήνα και δια ξηράς με την Ανατολή. Ήταν δηλαδή 

ένας σημαντικός εμπορικός και ναυτικός σταθμός.  

Αργότερα λόγω προσχώσεων του ποταμού Καΰστρου, 

σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από τα παράλια μέ-

χρι που έχασε την εμπορο-ναυτική δύναμή της. Τα πιο 

σπουδαία χρόνια της τα έζησε επί ρωμαϊκής αυτοκρα-

τορίας. Στους δρόμους της που περπατάς σήμερα, κά-

ποτε πάτησαν το πόδι τους ο Αντώνιος και η Κλεοπά-

τρα, ο Αύγουστος Καίσαρας και όλοι οι ρωμαίοι αυτο-

κράτορες. Η Έφεσος λόγω τοποθεσίας ήταν η τρίτη σε 

σημασία πόλη της αυτοκρατορίας μετά τη Ρώμη και την 

Αλεξάνδρεια. Και ήταν μία αριστοκρατική πόλη, με την 

έννοια ότι διοικούνταν από την τάξη των αριστοκρατών. 

Οι διοικούντες ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν διαρκώς 

δωρεές για την καλή λειτουργία και όμορφη εικόνα της 

πόλης. Αλλιώς έχαναν το αξίωμα…  

Ήταν πυκνοκατοικημένη – αρχαία κείμενα αναφέρουν 

ότι είχε πληθυσμό 225.000 κατοίκους, ωστόσο αυτό 

μάλλον είναι αναληθές. Πιθανώς  οι αρχαίοι συγγρα-

φείς εννοούν την ευρύτερη περιοχή της Εφέσου, διότι 

η πόλη δεν είναι τόσο μεγάλη. Πάντως το αρχαίο θέ-

ατρο, το οποίο αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αρένα 

ρωμαϊκών μονομαχιών είναι το μεγαλύτερο στον κό-

σμο, με χωρητικότητα 25.000 άτομα και βέβαια διαθέ-

τει ακόμη απίστευτη ακουστική. Μπροστά από το θέ-

ατρο βρισκόταν η Αρκαδιανή Οδός, ο εμπορικός 

δρόμος που οδηγούσε στο λιμάνι, πλάτους 11 μέ-

τρων, στρωμένος με μάρμαρο. Σε κάθε πλευρά, αυτή 

η λεωφόρος είχε κιονοστοιχίες, με καταστήματα και 

από πίσω αποθήκες. Στα καταστήματα έβρισκες ό,τι 

καινούργιο ερχόταν από τη Δύση και την Ανατολή.  

Δύο είναι πάντως τα αρχιτεκτονικά ορόσημα της αρ-

χαίας Εφέσου: η Βιβλιοθήκη του Κέλσου και ο Ναός 

της Αρτέμιδος. Η βιβλιοθήκη χτίστηκε μεταξύ 114 και 

125 μ.Χ. από τον Ακίλα Πολεμαιάνο προς τιμήν του 

πατέρα του, Κέλσου Πολεμαιάνου, γερουσιαστή της 

Ρώμης. Κάτω από τα θεμέλιά της βρίσκεται ο τάφος 

με τη μαρμάρινη σαρκοφάγο του Κέλσου. Καθώς 

περνάς από μπροστά, βλέπεις τη διώροφη πρόσοψη 

κομψότατη και  μοναδικά διατηρημένη. Η βιβλιοθήκη 

είχε και υπόγειο, οπότε στους τρεις συνολικά ορό-

φους στεγάστηκαν, σε διαδρόμους με ράφια, δώδεκα 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιλιάδες τόμοι βιβλίων στη συνηθισμένη τότε κυλινδρική 

βιβλιοδεσία. Τα έξοδα διατήρησης της βιβλιοθήκης ανα-

τέθηκαν στο κοινό... Για να μορφωθείς έπρεπε να πλη-

ρώσεις… Στην είσοδο είναι αναρτημένο και το κείμενο 

της διαθήκης του Κέλσου στα ελληνικά… Το ισόγειο είναι 

διακοσμημένο με τέσσερα αλληγορικά αγάλματα που 

παριστάνουν τις αρετές του Κέλσου: Σοφία, Αρετή, Έν-

νοια και Επιστήμη. Έξω από τη βιβλιοθήκη υπήρχε ένα 

μεγάλο σιντριβάνι με ανάγλυφα. Στον τρίτο αιώνα έγινε 

σεισμός, κατά τον οποίο το κτίριο έπιασε φωτιά και το 

εσωτερικό καταστράφηκε. Έκτοτε η βιβλιοθήκη δεν ξανα-

λειτούργησε.  

Ο Ναός της Αρτέμιδος, ήταν ένα από τα επτά θαύματα 

του κόσμου. Η ανέγερσή του άρχισε από τους Έλληνες, 

συνεχίστηκε από τους Ρωμαίους και συνολικά κράτησε 

120 χρόνια. Με τις ρωμαϊκές επεκτάσεις έγινε το μεγαλύ-

τερο οικοδόμημα της Ιωνίας. Το ιερό της Άρτεμης υπη-

ρετούσαν ιέρειες παρθένοι, που ονομάζονταν Μεγάβυ-

ζοι. Η Άρτεμις των Εφέσιων, όπως δείχνουν οι απεικονί-

σεις της, ήταν θεά της γονιμότητας με πολλούς μα-

στούς. Οι τελετές είχαν μάλλον σεξουαλικό χαρακτήρα 

και λέγεται ότι στην αρχαία Ρώμη είχε ξεσπάσει μέγα 

σκάνδαλο όταν η Ιουλία, η καταπιεσμένη κόρη του Αύ-

γουστου Καίσαρα, σε αναζήτηση της ερωτικής ταυτότη-

τάς της παρέστη σε μία τέτοια τελετή… Ο ναός της Αρ-

τέμιδος πάντως εθεωρείτο τόσο ιερός και άρα ασφαλής 

από κλοπές ώστε λειτουργούσε και ως τράπεζα. Λαός 

και μονάρχες φύλασσαν εκεί τα χρήματά τους, τα ο-

ποία χρησιμοποιούνταν από ειδικούς υπαλλήλους 

και για δανεισμό. Ο ναός καταστράφηκε το 356 π.Χ., 

ξαναχτίστηκε και τελικά τα μάρμαρά του έγιναν οικο-

δομικά υλικά για διάφορα βυζαντινά μνημεία στην 

Κωνσταντινούπολη. Οι επαύλεις σε όλη την Έφεσο ή-

ταν διώροφες και τριώροφες, ζωγραφισμένες εσωτε-

ρικά και εξωτερικά, είχαν κήπους σιντριβάνια και 

πολλά δωμάτια. Η πόλη διέθετε δύο Αγορές, μία ε-

μπορική (τετράγωνου σχήματος με κίονες και κατα-

στήματα) και μία διοικητική.  

Διέθετε επίσης άρτιο σύστημα ύδρευσης, ιατρική 

σχολή, πρυτανεία, ωδείο, στάδιο αγώνων, δημόσια 

ουρητήρια και πλήθος ναών. Κάθε τρεις και λίγο τε-

λούνταν θρησκευτικές πομπές (σαν πανηγύρια) στις 

οποίες συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι. Επίσης τα πορ-

νεία και τα λουτρά ήταν δημοφιλέστατα. Εκεί σύχναζε 

όλη η πόλη. Αυτό σου προσφέρει η Έφεσος. Την περ-

πατάς, και νιώθεις τον παλμό της αρχαίας ζωής. Ό,τι 

και να διαβάσεις, όσες φωτογραφίες και να δεις, τί-

ποτα δεν συγκρίνεται μ’ αυτή την ολοζώντανη αί-

σθηση. 



 

  

 

 

  

 

 

Καππαδοκία,  

η «Χώρα των  
όμορφων αλόγων» 

Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή που πρέπει να τα 

δεις. Ένα από αυτά, ειδικά αν είσαι Έλληνας, είναι η Καππα-

δοκία.  

Πρώτον επειδή εκεί θα βιώσεις την ιστορία σου. Και δεύτε-

ρον επειδή είναι κοντά και το ταξίδι είναι εύκολο αρκεί να έχεις 

τη σωστή καθοδήγηση. Η Καππαδοκία είναι μία από τις με-

γαλύτερες περιοχές της ανατολικής Μικράς Ασίας. Σήμερα 

το έδαφός μοιράζεται σε πέντε τουρκικές επαρχίες: Καισά-

ρεια, Νίγδη, Κιρσεχίρ, Ακσαράι, Νεβσεχίρ. Κάποτε, στους ελ-

ληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, χωριζόταν σε δύο 

τμήματα, την Ποντιακή Καππαδοκία και τη Μεγάλη Καππα-

δοκία. Για ευνόητους λόγους πλέον η Καππαδοκία είναι μία.  

Η ονομασία της δεν ξέρουμε από πού βγαίνει, πράγμα πα-

ράξενο. Κυκλοφορούν πολλές θεωρίες, ωστόσο η επικρα-

τέστερη είναι η περσική, σύμφωνα με την οποία η λέξη Καπ-

παδοκία σημαίνει «Η χώρα των όμορφων αλόγων». Ίσως 

αυτό να έχει κάποια βάση… Τα πρώτα ευρήματα ζωής στην 

περιοχή ανάγονται στην Εποχή του Χαλκού και οι Καππαδό-

κες ανέκαθεν είχαν τη φήμη των ωραίων και πολιτισμένων 

έφιππων πολεμιστών. Αντιστάθηκαν ακόμα και στον Μέγα 

Αλέξανδρο, ο οποίος αναγκάστηκε να τους δώσει αυτονο-

μία. Γενικώς ο λαός σ’ αυτά τα μέρη ήταν πάντα ανυπότα-

κτος αλλά με έντονο πολιτισμό – κυρίως επηρεασμένο από 

τον αρχαιοελληνικό και αργότερα τον χριστιανικό.  

Το πιο μαγικό πράγμα σήμερα στην Καππαδοκία είναι το 

φυσικό τοπίο της και ο τρόπος που το εκμεταλλεύτηκαν οι 

κάτοικοι για να χτίσουν μέσα σε αυτό τον πολιτισμό τους. 

Ένα οροπέδιο γεμάτο από ηφαιστειακά πετρώματα που δη-

μιουργήθηκε από ακατάπαυστες ηφαιστειακές εκρήξεις για 

10 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι το 2000 π.Χ. Η λάβα απλώ-

θηκε, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε επιφάνεια με-

γαλύτερη των 100 χλμ., δημιουργώντας τις εντυπωσιακές 

μορφολογικές συνθέσεις που αποτελούν το σεληνιακό το-

πίο που ανοίγεται μπροστά μας. Από παντού ξεπροβάλ-

λουν απίθανοι βραχώδεις σχηματισμοί, σαν τεράστια γλυ-

πτά που απεικονίζουν άλλοτε μανιτάρια και λουλούδια, άλ-

λοτε σφήνες και μαχαίρια…Οι πόλεις είναι ολόκληρες λα-

ξευμένες μέσα σε βράχους. Υπόγειες, βάθους ως 80 μέ-

τρων και υπέργειες στο υψόμετρο των βράχων. Κάποτε 

φιλοξενούσε η κάθε μία μέχρι και 20.000 κατοίκους. Μπαί-

νοντας σε κάποιες από αυτές βλέπεις τα πάντα: δωμάτια, 

κουζίνες, αίθουσες συνεύρεσης, αποθήκες… ή ακόμη και 

κάστρα ολόκληρα! Προφανώς οι πόλεις αυτές δημιουρ-

γήθηκαν για να προστατευτούν οι κάτοικοι από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα και τις διώξεις ή λεηλασίες. Αργότερα 

μέσα εκεί λειτουργούσαν χριστιανικά μοναστήρια. Οι τοι-

χογραφίες που σώζονται είναι εκπληκτικές! Πώς τα βλέ-

πεις όλα αυτά; Εδώ είναι το άλλο ωραίο της υπόθεσης: με 

αερόστατο, όταν ανατέλλει ο ήλιος. Τα ατενίζεις από 

ψηλά, αλλά το αερόστατο κατεβαίνει και χαμηλά κοντά 

στα βράχια.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της περιοχής είναι τα περι-

στέρια… Υπάρχει και η λεγόμενη Κοιλάδα των Περιστε-

ριών επειδή εκεί, πάνω στα βράχια, βρίσκουν καταφύγιο 

και φτιάχνουν τις φωλιές τους. Για αιώνες οι κάτοικοι τα 

εμπορεύονταν ως ταχυδρόμους αλλά συνέλεγαν και τις 

κουτσουλιές τους τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως λίπα-

σμα και ως νόμισμα στην ανταλλακτική οικονομία. Δύο 

σακουλάκια με κουτσουλιές αντιστοιχούσαν σε ένα με α-

λάτι (άλλο ένα πολύτιμο αγαθό στην περιοχή). Φυσικά 

πολλά από τα χωριά της Καππαδοκίας ήταν μέχρι την α-

νταλλαγή των πληθυσμών ελληνόφωνα. Κάποια είναι α-

κόμη, όπως η Σινασός, στην οποία μιλούν και ελληνικά. 

Οι Έλληνες και οι Τούρκοι σε περίπου 16-18 χωριά μοιρά-

ζονταν και τις ίδιες εκκλησίες που λειτουργούσαν σε δια-

φορετικές ώρες της ημέρας και ως χριστιανικοί και ως 

μουσουλμανικοί ναοί. Σήμερα, πέρα από τις αμέτρητες 

χριστιανικές εκκλησίες, το άλλο θρησκευτικό στοιχείο 

(μουσουλμανικό) που πρέπει να δεις είναι οι περιστρεφό-

μενοι δερβίσηδες. Φορούν λευκά και περιστρέφονται σε 

έναν ατέρμονο χορό που καταλήγει στην έκσταση και 

στον εξιλασμό. Αυτό είναι άλλωστε και η Καππαδοκία ο-

λόκληρη αν το σκεφτείς…  

Ένας τόπος τόσο μυστηριακός και απόκρυφος, τόσο βα-

θύς και ανάλαφρος, που σε μεταφέρει σε μία άλλη διά-

σταση της ζωής. Και σου προκαλεί ένα αίσθημα, παρό-

μοιο με αυτό της εξιλέωσης. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ – ΑΒΑ-

ΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Κων-

σταντινούπολης για την Καισάρεια. Άφιξη και περιή-

γηση στην "πόλη των μαυσωλείων", που είναι κτισμένη 

σε ύψος 1.055 μέτρων στο κέντρο σχεδόν της Ανατο-

λίας, σε μια εύφορη γεωργική ζώνη με ήπιο κλίμα. Το 

γραφικό μεσαιωνικό της κάστρο περιβάλλεται από ο-

γκώδη τείχη και κλείνει την παλιά πόλη, που χαρακτηρί-

ζεται από στενοσόκακα και χαμηλά σπιτάκια με ταρά-

τσες. Στη συνέχεια αναχωρούμε οδικώς για την "πρω-

τεύουσα" των περίφημων κεραμικών, την Άβανο. Χτι-

σμένη στις όχθες του Κιζίλ Ιρμάκ (Κόκκινος ποταμός), 

του Άλυ των αρχαίων, ήταν από τους σημαντικότερους 

οικισμούς της προ-βυζαντινής Καππαδοκίας. Σήμερα 

φημίζεται για τις βιοτεχνίες των υφαντών και κεραμικών, 

για τα οθωμανικής εποχής σπίτια της, αλλά και για τη 

φιλοξενία της.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η-3η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ – ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

(ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΓΚΟΡΕΜΕ και ΠΑΣΑΜΠΑΛΑΡ, ΣΙ-

ΝΑΣΣΟΣ, ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ)   [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕ-

ΡΟΣΤΑΤΑ], ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ 

Εντός των δύο επομένων ημερών θα εξερευνήσουμε 

την περιοχή της Καππαδοκίας ξεκινώντας από το Προ-

κόπι (σημερινό Ουργκούπ) που βρίσκεται μέσα σε μια 

πανέμορφη κοιλάδα γεμάτη φυσικές πυραμίδες. Ο σχη-

ματισμός της κοιλάδας του Προκοπίου συνδέεται με την 

ηφαιστειακή δραστηριότητα του Αργαίου όρους. Αλλε-

πάλληλα στρώματα ηφαιστειακού υλικού κάλυψαν τη 

φυσική λεκάνη, δημιουργώντας μία μοναδική φυσική 

σύνθεση, που το 1985 χαρακτηρίστηκε από την 

UNESCO μνημείο φυσικής κληρονομιάς. Σας προτεί-

νουμε να επιβιβαστείτε (προαιρετικά) σε ένα από τα αε-

ρόστατα και να θαυμάσετε την ιδιόμορφη και μοναδική 

θέα από ψηλά. Θα συνεχίσουμε με την Κοιλάδα Γκόρεμε 

(Κόραμα), στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 

360 λαξευτές εκκλησίες. Αφού επισκεφθούμε τις εκκλη-

σίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Μήλου ή Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, της Αγίας Βαρβάρας και των Σανδάλων, θα α-

ναχωρήσουμε για  την κοιλάδα Πασαμπαλάρ, γνωστή 

για τα περίφημα τρωγλοδυτικά σπίτια κυριολεκτικά χω-

μένα στα βράχια. Ακολουθεί η Σινασσός, στην οποία θα 

επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης και θα περπατήσουμε στις παλιές ελληνικές 

γειτονιές με τα θαυμάσια αρχοντικά τους. Τέλος θα επι-

σκεφθούμε το Ουτσχισάρ, όπου θα ανέβουμε στον 

πύργο του για μια πανοραμική θέα της Καππαδοκίας. 

Την 3η ημέρα το βράδυ θα απολαύσουμε ένα θέαμα μο-

ναδικό: Χορό των Δερβίσηδων, που υπό τους ήχους 

Βόλτα με τα αερόστατα 

 

____ 

Ηφαιστειογενείς σχηματισμοί  

στην κοιλάδα Γκόρεμε 

Στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου  

και Ελένης στη Σινασσό 

 

____ 
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παραδοσιακής θρησκευτικής μουσικής, περιστρέφονται 

γύρω από τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα κινούνται κυ-

κλικά σε όλη τη σκηνή. Εκστατικοί και γεμάτοι χάρη, πραγ-

ματικά θα σας εντυπωσιάσουν.  

(Το Versus δεν φέρει καμία ευθύνη αν η προαιρετική εκ-

δρομή με τα αερόστατα δεν πραγματοποιηθεί λόγω και-

ρού ή άλλων λόγων.) 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ) – ΙΚΟΝΙΟ (ΚΟΙΛΑΔΑ 

ΙΧΛΑΡΑ/ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑ, ΚΑΡΒΑΛΗ, ΑΚΣΑΡΑΪ, ΜΑΛΑΚΟΠΗ)   

Συνεχίζοντας σήμερα την περιήγησή μας στην Καππαδο-

κία, θα κατευθυνθούμε προς τη Μαλακοπή (Derinkuyu), 

μια υπόγεια πόλη που λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό 

πωρόλιθοι ενός λόφου, κρύβοντας κάτω από την επιφά-

νειά του μια τεράστια υπόγεια πόλη με παρεκκλήσια, κε-

λιά, αποθήκες, δωμάτια διαμονής κλπ. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε την κοιλάδα Ιχλάρα (Περιστρέμα) με τις λα-

ξευτές εκκλησίες, καθώς και την Καρβάλη, τη γενέτειρα 

του Γρηγορίου Ναζιανζινού. Αμέσως μετά θα αναχωρή-

σουμε για το Ικόνιο (Konya), μια περιοχή πανάρχαια και 

με πολυτάραχη ιστορία. Χετταίοι, Φρύγες, Λυδοί, Πέρσες, 

ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Σελευκίδες, οι Ρωμαίοι, όλοι ά-

φησαν τη σφραγίδα τους στο πέρασμά τους. Στον τόπο 

αυτό κήρυξαν οι άγιοι Παύλος και Βαρνάβας και υπήρξε 

έδρα μιας Χριστιανικής Συνόδου (215). Στο τέλος του 

11ου αι. το Ικόνιο έγινε πρωτεύουσα του Σελτζουκικού 

κράτους (Σουλτανάτο του Ρουμ, του ισχυρότερου σουλ-

τανάτου της Ανατολίας κατά το Μεσαίωνα) και από τον 

15ο αι. αποτέλεσε τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατο-

ρίας. Παραδοσιακή και τυπολατρική, η πόλη των Περιδι-

νούμενων Δερβίσηδων είναι μια πόλη του παραμυθιού, 

ανεπηρέαστη από τις Κεμαλικές πρωτοπορίες. Δεν είναι 

μόνο τα τεμένη, οι μεντρεσέδες και τα άλλα μνημεία, ούτε 

τα σαλβάρια, οι φερετζέδες ή η φωνή του μουεζίνη που 

κυοφορούν τον απόηχο περασμένων εποχών. Κάτι βαθύ 

και αναλλοίωτο απομένει εδώ, που συνεπαίρνει τον επι-

σκέπτη από την πρώτη στιγμή. Κατά τη διαδρομή μας θα 

επισκεφθούμε το Ακσαράι, μεγάλο εμπορικό σταθμό 

στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού που διέσχιζε την Α-

νατολία. Το αρχαιοελληνικό όνομα της πόλης ήταν Αρ-

χελαΐς. Εδώ θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό Ουλού 

Τζαμί (Μεγάλο Τζαμί) του 1408 μ.Χ. Άφιξη στο Ικόνιο και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΙΚΟΝΙΟ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την Ιεράπολη (Πα-

μούκαλε). Επίσκεψη στις αρχαιότητές της, αλλά και στους 

ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της με τις αβαθείς 

λεκάνες που τις τροφοδοτούν άφθονες θερμές πηγές - 

ένα εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο ασυνήθιστης ο-

μορφιάς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέ-

ρευση. 

 

Ικόνιο 

Στις θερμές πηγές του Παμούκαλε 

Στην υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής 

Αρχαία Πέργαμος 
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6η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΑΠΟΛΗ (ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ) – ΕΦΕΣΟΣ – ΚΙΡ-

ΚΙΤΖΕ - ΣΜΥΡΝΗ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για να επισκεφ-

θούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου. Τα ερείπια 

του Αρτεμίσου, της βιβλιοθήκης του Κέλσου, αλλά και 

το επιβλητικό αρχαίο θέατρο, μαρτυρούν το μεγαλείο 

και τον πλούτο της περιοχής αυτής στην αρχαιότητα. 

Κατά τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το χωριό Σι-

ριντζέ ή Κιρκιντζέ, γνωστό σε όλους μας από τις διηγή-

σεις της Διδώς Σωτηρίου, η οποία καταγόταν από εκεί. 

Οι εικόνες θα μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, θα 

μας συγκινήσουν. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 

την πολύπαθη και ιστορική Σμύρνη. Άφιξη και τακτο-

ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ – ΠΕΡΓΑΜΟΣ – ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ 

Πρωινή περιήγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της ο-

ποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το παλιό ρολόι και την 

περίφημη προκυμαία. Στη συνέχεια θα περάσουμε 

από τα διατηρητέα σπίτια της τότε ένδοξης εποχής, τα 

οποία διασώθηκαν από τη Μικρασιατική Κατα-

στροφή. Μετά το πέρας της ξενάγησής μας θα ανα-

χωρήσουμε για την Πέργαμο, όπου θα επισκεφθούμε 

τον αρχαιολογικό χώρο με τον Ναό του Ασκληπιού. 

Συνεχίζουμε για το χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί, την 

πόλη που αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς το 

1922. Σήμερα είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, 

το οποίο διατηρεί ακόμα αρκετά από τα ελληνικά του 

στοιχεία - πολλοί μάλιστα από τους ηλικιωμένους κα-

τοίκους της πόλης εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά. 

Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι και επιστροφή στο ξενο-

δοχείο μας στη Σμύρνη. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ, ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Εξερευνούμε σήμερα τη Χερσόνησο της Ερυθράς δυ-

τικά της Σμύρνης, απέναντι από τη Χίο. Στο επίκεντρο 

μας τα Βουρλά και το Τσεσμέ αλλά και όμορφα χωριά 

όπως το Αλάτσατα το γραφικό χωριό της Τουρκίας 

που θυμίζει Ελλάδα με τα γραφικά σοκάκια τα εντυπω-

σιακά αρχοντικά όμορφες γειτονιές και μια ατμό-

σφαιρα που σε γυρίζει πίσω πολλά χρόνια όταν όλα 

εδώ ήταν Ελληνικά.  

Επιστρέφουμε στη Σμύρνη για τις τελευταίες μας βόλ-

τες πριν την πτήση της επιστροφής. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Ο πύργος του Ρολογιού, στη Σμύρνη 

Αϊβαλί 

Έφεσος 



 

  

 

 

 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

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

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 09.10, 

22.10 

€ 849 
Με τους φόρους  

€ 1.029 
Με τους φόρους 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13.11 

€ 920 
Με τους φόρους  

€ 1.100 
Με τους φόρους 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 190 
Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας 

μέσα. Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια. 

 Ξενοδοχεία 5* τοπικής κατηγοριοποίησης, στην 

Σμύρνη το Movenpick 5*.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Βραδινό σόου με χορό Δερβίσηδων.  

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως ανα-

γράφονται στο πρόγραμμα. 

 Έλληνας τοπικός αρχηγός που είναι και διπλωμα-

τούχος ξεναγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel. 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων & ε-

πιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλο-

νται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, 

δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή 

ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξι-

διού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επί-

σκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για ε-

πείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξι-

διωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληρο-

φορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή 

περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε 

μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για α-

ποφυγή παρεξηγήσεων. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  (προαιρετικά) 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-

ρους (πληρώνονται τοπικά περίπου:  

€ 75 

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 πρό-

βλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπη-

κοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνι-

κών διαβατηρίων οφείλουν να επι-

κοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρε-

σβεία της χώρας στην οποία επι-

θυμούν να ταξιδέψουν, προκειμέ-

νου να πληροφορηθούν τα όποια 

διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, 

εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για 

τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρό-

μιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική ταυ-

τότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε 

ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική 

ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. 

Ενημερωθείτε σχετικά από το 

τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαί-

νει ότι έχετε διαβάσει το παρόν 

πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 

και συμφωνείτε με τα αναγραφό-

μενα, και ότι αναντίρρητα αποδέ-

χεστε τους όρους συμμετοχής 

που αναγράφονται στα έντυπά 

μας και στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τους ό-

ρους συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

  

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-

νικά στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία 

μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα 

πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 

κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έ-

χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-

σία 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 κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 300€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-

τάθεσης 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 περί-

πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-

καταβολή 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 κό-

στους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνο-

νται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έ-

γκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τρά-

πεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλα-

γών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας 

μια ειδική αίτηση που μπορούμε να σας α-

ποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέ-

σεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατά-

θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-

ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-

στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-

κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 

προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 

Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

  

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν ταξιδεύ-

ουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές α-

ναδεικνύουν 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 προορι-

σμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την επιθυμία 

μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-

φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-

ούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

νουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αερο-

δρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγά-

ρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 χρόνια 

Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς»  

 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-

λων 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 αστι-



 

  

κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-

λεια 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 ταξι-

διών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και παρατηρη-

τικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώ-

σεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο ο-

ποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι 

ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που μπο-

ρείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο αρ-

χηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε ένα 

ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων 

αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε γραμ-

μές 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 εύ-

κολη 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 πληθυ-

σμιακά 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 αναγκα-

στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 

ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-

σεις 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 πράτ-

τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-

νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-

λευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά 

θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel 

έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξει-

δικευμένο 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 ευχαριστη-

μένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες νιώ-

θουν 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 ταξι-

διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-

μπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της ελ-

ληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

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



 

  

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολ-

λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-

νάμ κ.ά. 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νό-

τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

 για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η εται-

ρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


