
 

 
 

 

 

 

 

Καππαδοκία, Μικρασιατικά Παράλια  
 

Καισάρεια, Άβανος, Προκόπι, Ικόνιο, Ιεράπολη, αρχαία Έφεσος, Πέργαµος, Αϊβαλί, 
Σµύρνη 

 

 

Η Μικρά Ασία είναι η µυθική χώρα των αναρίθµητων ορδών, των απέραντων αυτοκρατοριών, των ατέλειωτων καραβανιών, 
των περιπλανώµενων φυλών, των θρησκειών, των αιρέσεων, των δογµάτων, των οικουµενικών συνόδων, των σχισµάτων, των 
ασκητών. Ένα τεράστιο υπαίθριο ιστορικό µουσείο. Τα Μικρασιατικά παράλια φέρουν έντονο το στίγµα του ελληνισµού και 
είναι συνδεδεµένα µε το ένδοξο παρελθόν και  τη νοσταλγία της παλιάς εποχής. 
Η Ιωνία εκτείνεται από τη Σµύρνη στα βόρεια µέχρι τη Χερσόνησο της Αλικαρνασσού στα νότια. Με την οικονοµική και 
πνευµατική της ακτινοβολία έγινε από τις γνωστότερες περιοχές του αρχαίου κόσµου και τις πλουσιότερες από πλευράς 
προσφοράς στον ελληνικό πολιτισµό.  
H Ανατολία αποτελεί ένα µεγάλο τµήµα της "πραγµατικής" Τουρκίας, που παραµένει σχεδόν ανέπαφο από την κοσµοπολίτικη 
ατµόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης και των Μικρασιατικών παραλίων του Αιγαίου και της Μεσογείου. Οι πόλεις εδώ έχουν 
ιστορία χιλιετιών και τα τοπία είναι επιβλητικά. 
Η περιοχή της Κεντρικής Ανατολίας µεταξύ των πόλεων Ακσαράι, Νίγδη, Νεβσεχίρ και Καισάρειας ονοµάζεται εδώ και 4.000 
χρόνια Καππαδοκία. Ο Ελληνισµός υπάρχει εδώ από τα χρόνια του Μεγαλέξανδρου και ξεριζώθηκε πριν από µόλις 85 χρόνια, 
µε τις ανταλλαγές πληθυσµών που επέβαλε η συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει όµως ακόµη η µνήµη του κρυµµένη σε τούτα τα 
αλλόκοτα βράχια, καθώς όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, σ’ όποιο λαγούµι κι αν µπεις, µια αγιογραφία, µια επιγραφή, ένας σταυρός 
σκαλισµένος στο πέτρωµα φανερώνουν τους αιώνες που ετούτος ο τόπος αποτελούσε µια από τις πολλές ελληνικές πατρίδες. 
Η Καππαδοκία, χάρη στην οµορφιά της και τους βυζαντινούς θησαυρούς που διαθέτει, προσφέρει στον ταξιδιώτη µια από τις 
πιο εντυπωσιακές εικόνες της µικρασιατικής γης. Οι µεταξένιοι αµµόλοφοι και τα θεόρατα πέτρινα γλυπτά που σµίλεψε ο αέρας 
είναι τα "λάφυρα" του επισκέπτη. Τα εσώσκαφα σπίτια και οι εκκλησίες στην καρδιά των ανοιχτόχρωµων κωνοειδών βράχων 
από πωρόλιθο, αποτελούν ένα µνηµείο επινοητικότητας και τεχνικής. Αποδείχθηκαν δυσδιάκριτα και αποτελεσµατικά καταφύγια 
για τους χριστιανικούς πληθυσµούς της περιοχής, που προστατεύονταν όχι µόνο από το σκληρό κλίµα του οροπεδίου, αλλά και 
από τις αλλεπάλληλες βαρβαρικές επιδροµές. Οι λαξευµένοι αυτοί οικισµοί έχουν γίνει το σήµα κατατεθέν της Καππαδοκίας. Το 
τοπίο θυµίζει άλλον πλανήτη: ένα απέραντο οροπέδιο γεµάτο φαράγγια και αβυσσαλέα χάσµατα, σπαρµένο µε κούφιους 
παράξενους βράχους. Είναι αµέτρητοι, κωδωνόσχηµοι ή πυραµιδοειδείς και στέκουν επί αιώνες ακλόνητοι.  

ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι--ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηη  ΜΜιικκρράά  ΑΑσσίίαα,,  ππέέρραα  ααππόό  ττιιςς  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  εεννόόςς  ππρροοσσκκυυννήήµµααττοοςς  σσττηη  
γγηη  ττωωνν  ππααττέέρρωωνν,,  µµααςς  φφέέρρννεειι  σσεε  εεππααφφήή  µµ΄́  έένναανν  κκααιιννοούύρριιοο  γγοοηηττεευυττιικκόό  κκόόσσµµοο..    
 

 

 685 € 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 

…

          Αναχωρήσεις: 13,27.05, 17.06, 08,22,29.07, 05,12,26.08, 02,16,23.09, 07, 21.10, 11, 25.11, 02.12                                             
8 Ηµέρες 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ττεερράάσσττιιαα  εεµµππεειιρρίίαα  µµααςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή,,  δδιιααµµοορρφφώώσσααµµεε  κκααττάά  ττηηνν  
οοµµοολλοογγίίαα  ττωωνν  ττααξξιιδδιιωωττώώνν  µµααςς  ττοο  ππιιοο  ππλλήήρρεεςς  κκααιι  γγεεµµάάττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  σσττηη  
ΚΚααππππααδδοοκκίίαα..  ΈΈνναα  ππρρόόγγρρααµµµµαα  όόππωωςς  σσααςς  έέχχεειι  σσυυννηηθθίίσσεειι  ττοο  VVeerrssuuss,,  µµεε  πποοιιοοττιικκέέςς,,  
εεµµππεερριισσττααττωωµµέέννεεςς  ξξεεννααγγήήσσεειιςς  κκααιι  έέµµφφαασσηη  σσττοο  πποολλιιττιισσττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο..    
  
ΈΈνναα  ππλλοούύσσιιοο  ττααξξίίδδιι--εεξξεερρεεύύννηησσηη,,  µµεε  εεκκττεεττααµµέέννηη  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΚΚααππππααδδοοκκίίαα  κκααιι  
τταα  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκάά  ΠΠααρράάλλιιαα,,  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  
 

� Τέλειες πτήσεις από Αθήνα για Καισάρεια µέσω Κωνσταντινούπολης και οδικώς από την 
Καππαδοκία 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 ή µεσηµεριανή άφιξη στην Καισάρεια, κερδίζοντας την ηµέρα 
και όχι βραδινή άφιξη, που πιθανόν να υπάρχει σε άλλα προγράµµατα 
� 3 ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Άβανο της Καππαδοκίας, το Suhan 
Hotel Cappadocia & Spa 5* 
� Στο υπόλοιπο ταξίδι η διαµονή µας γίνεται σε πολύ καλά και προσεκτικά επιλεγµένα 
ξενοδοχεία 4* και 4* sup., από τα καλύτερα διαθέσιµα 
� Βραδινό σόου µε ∆ερβίσηδες  
� Ξενάγηση στο χωριό της ∆ιδώς Σωτηρίου, το Κιρκιτζέ  
� ∆ιανυκτερεύσεις 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 προγράµµατα 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 ∆ρόµο του Μεταξιού που περνούσε από την Ανατολία, στην πόλη 
Αρχελαΐδα 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Εξερευνήστε τους λαξευµένους οικισµούς και τα αβυσσαλέα χάσµατα του 

σπαρµένου µε παράξενους βράχους οροπεδίου της Καππαδοκίας  

� Μυηθείτε στο χορό των Περιδινούµενων ∆ερβίσηδων 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 ∆ιδώς Σωτηρίου καθώς θα διαβαίνετε τα δροµάκια της 

γενέτειράς της Κιρκιντζέ  

� Αφουγκραστείτε το έντονο στίγµα του ελληνισµού στη µαρτυρική Σµύρνη και στο 

χιλιοτραγουδισµένο Αϊβαλί 

 

 

 
 

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

στην περιοχή, που γλυτώνει χαµένες ώρες από πτήσεις και προσθέτει επιπλέον επισκέψεις, 

Μέσα σε 8 ηµέρες καλύπτουµε την Καππαδοκία και το µεγαλύτερο κοµµάτι της ∆υτικής 

Τουρκίας και της Μικράς Ασίας, µε ένα στιβαρό πρόγραµµα περιηγήσεων, που καλύπτει όλα 

τα ενδιαφέροντα. Με τη χρήση της εσωτερικής πτήσης θα αποφύγουµε τις τεράστιες 

οδικές αποστάσεις, για 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 αναρίθµητων ορδών, των 

απέραντων αυτοκρατοριών, των ατέλειωτων καραβανιών, των περιπλανώµενων φυλών, 

των θρησκειών, των αιρέσεων, των δογµάτων, των οικουµενικών συνόδων, των 

σχισµάτων, των ασκητών.  

 

 



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

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, Ουτσχισάρ, Μαλακοπή, 

Καρβάλη) και καταλήγουµε στην πόλη των Περιδινούµενων ∆ερβίσηδων, το 

Ικόνιο. 

Από εκεί θα κατευθυνθούµε προς την Ιεράπολη (Παµούκαλε) µε τους 

ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της, στο χωριό ∆ιδώς Σωτηρίου Κιρκιντζέ,  

στους αρχαιολογικούς χώρους της Εφέσου και της Περγάµου, στο 

χιλιοτραγουδισµένο Αϊβαλί και στην πολύπαθη και ιστορική  Σµύρνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ερβίσηδες 
 

 

 

Οι Μεβλεβί Ντερβίς (∆ερβίσηδες Μεβλεβί ή Μεβλεβίτες) είναι ένα Σουφικό Τάγµα του Ισλάµ.  

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

συµβολισµούς.  

Οι ∆ερβίσηδες, ντυµένοι στα λευκά, συµβολίζουν 

την αγνότητα, 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 Προφήτη, 

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 εναποθέτουν κάτω, συµβολίζοντας την 

απαλλαγή από τη σάρκα και ότι είναι έτοιµοι πλέον µε το χορό τους να ενωθούν µε τον Θεό.  

Ανοίγοντας τα χέρια τους σαν φτερά, η δεξιά τους παλάµη 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 πλανήτες 

περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο, δεχόµενοι τις θεραπευτικές του ακτίνες που διαχέονται µέσα 

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

 

  
  
  
  
  
  
  

ΈΈΈλλλααα,,,   έέέλλλααα   ξξξααανννάάά   
οοοππποοοιιιοοοσσσδδδήήήππποοοτττεεε   µµµππποοορρρεεείίί   νννααα   εεείίίσσσαααιιι,,,   
έέέλλλααα   ξξξααανννάάά,,,   ααακκκόόόµµµηηη   κκκιιι   αααννν   
µµµππποοορρρεεείίί      νννααα   ΄́́σσσαααιιι      πππαααγγγααανννιιισσστττήήήςςς      ήήή   
φφφλλλοοογγγεεερρρόόόςςς      
λλλάάάτττρρρηηηςςς...   
ΤΤΤοοο   κκκέέέννντττρρροοο   µµµαααςςς   δδδεεεννν   εεείίίννναααιιι   τττηηηςςς   
αααπππεεελλλπππιιισσσίίίαααςςς...   
ΈΈΈλλλααα   ξξξααανννάάά,,,   ααακκκόόόµµµηηη   κκκιιι   αααννν      έέέχχχεεειιιςςς   
κκκααατττααασσστττρρρέέέψψψεεειιι   τττααα   τττάάάµµµααατττάάά   σσσοοουυυ   
εεεκκκααατττοοοννντττάάάδδδεεεςςς   χχχρρρόόόνννιιιααα,,,   
έέέλλλααα   ξξξααανννάάά...   
   

                                    ΠΠΠοοοίίίηηηµµµααα    τττοοουυυ    ΜΜΜεεεβββλλλααανννάάά    

                                 γγγρρραααµµµµµµέέένννοοο    σσστττηηηννν    εεείίίσσσοοοδδδοοο       

                                    τττοοουυυ    ΜΜΜαααυυυσσσωωωλλλεεείίίοοουυυ    τττοοουυυ    

 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ    
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω Κωνσταντινούπολης για την Καισάρεια. Άφιξη και περιήγηση 
στην "πόλη των µαυσωλείων", που είναι κτισµένη σε ύψος 1.055 µέτρων στο κέντρο σχεδόν της Ανατολίας, 
σε µια εύφορη γεωργική ζώνη µε ήπιο κλίµα. Το γραφικό µεσαιωνικό της κάστρο περιβάλλεται από ογκώδη 
τείχη και κλείνει την παλιά πόλη, που χαρακτηρίζεται από στενοσόκακα και χαµηλά σπιτάκια µε ταράτσες. Στη 
συνέχεια αναχωρούµε οδικώς για την "πρωτεύουσα" των περίφηµων κεραµικών, την Άβανο. Χτισµένη 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. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η-3η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ - ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ (ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΙΛΑ∆ΕΣ ΓΚΟΡΕΜΕ και ΠΑΣΑΜΠΑΛΑΡ, 
ΣΙΝΑΣΣΟΣ, ΟΥΤΣΧΙΣΑΡ)   [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ]                   
Εντός των δύο εποµένων 
ηµερών θα εξερευνήσουµε 
την περιοχή της Καππαδοκίας 
ξεκινώντας από το Προκόπι 
(σηµερινό Ουργκούπ) που 

βρίσκεται µέσα σε µια 
πανέµορφη κοιλάδα γεµάτη 
φυσικές πυραµίδες. Ο 
σχηµατισµός της κοιλάδας 
του Προκοπίου συνδέεται µε 

την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα του Αργαίου 
όρους. Αλλεπάλληλα 
στρώµατα ηφαιστειακού 
υλικού κάλυψαν τη φυσική 
λεκάνη, δηµιουργώντας µία 

µοναδική φυσική σύνθεση, 
που το 1985 χαρακτηρίστηκε 
από την UNESCO µνηµείο 
φυσικής κληρονοµιάς. Σας 
προτείνουµε να επιβιβαστείτε (προαιρετικά) σε ένα από τα αερόστατα 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 εκκλησίες του Μεγάλου Βασιλείου, του 
Μήλου ή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της Αγίας Βαρβάρας και των Σανδάλων, θα αναχωρήσουµε για  την κοιλάδα 
Πασαµπαλάρ, γνωστή για τα περίφηµα τρωγλοδυτικά σπίτια κυριολεκτικά χωµένα 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 επισκεφθούµε το 
Ουτσχισάρ, όπου θα ανέβουµε στον πύργο του για µια πανοραµική θέα της Καππαδοκίας. Την 3η ηµέρα το 

βράδυ θα απολαύσουµε ένα θέαµα µοναδικό: Χορό των ∆ερβίσηδων, που υπό τους ήχους παραδοσιακής 
θρησκευτικής µουσικής, περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα κινούνται κυκλικά σε 
όλη τη σκηνή. Εκστατικοί και γεµάτοι χάρη, πραγµατικά θα σας εντυπωσιάσουν.   
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ) - ΙΚΟΝΙΟ (ΚΟΙΛΑ∆Α ΙΧΛΑΡΑ/ΠΕΡΙΣΤΡΕΜΑ, ΚΑΡΒΑΛΗ, ΑΚΣΑΡΑΪ, 
ΜΑΛΑΚΟΠΗ)   
Συνεχίζοντας σήµερα την περιήγησή µας στην Καππαδοκία, θα κατευθυνθούµε προς τη Μαλακοπή 
(Derinkuyu), µια υπόγεια πόλη που λαξεύτηκε στον εξαιρετικά µαλακό πωρόλιθοι ενός λόφου, κρύβοντας 
κάτω από την επιφάνειά του µια τεράστια υπόγεια πόλη µε παρεκκλήσια, κελιά, αποθήκες, δωµάτια 
διαµονής κλπ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την κοιλάδα Ιχλάρα (Περιστρέµα) µε τις λαξευτές εκκλησίες, 
καθώς και την Καρβάλη, τη γενέτειρα του Γρηγορίου Ναζιανζινού. Αµέσως µετά θα αναχωρήσουµε για το 

Ικόνιο (Konya), µια περιοχή πανάρχαια και µε πολυτάραχη ιστορία. Χετταίοι, Φρύγες, Λυδοί, Πέρσες, ο 
Μέγας Αλέξανδρος, οι Σελευκίδες, οι Ρωµαίοι, όλοι άφησαν 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 σουλτανάτου της Ανατολίας κατά το Μεσαίωνα) και από τον 15ο αι. αποτέλεσε τµήµα της 
οθωµανικής αυτοκρατορίας. Παραδοσιακή και τυπολατρική, η πόλη των Περιδινούµενων ∆ερβίσηδων είναι 

µια πόλη του παραµυθιού, ανεπηρέαστη από τις Κεµαλικές πρωτοπορίες. ∆εν 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 επισκέπτη 



από την πρώτη στιγµή. Κατά τη 

διαδροµή µας θα επισκεφθούµε το 
Ακσαράι, µεγάλο εµπορικό σταθµό 
στον περίφηµο ∆ρόµο του Μεταξιού 
που διέσχιζε την Ανατολία. Το 
αρχαιοελληνικό όνοµα της πόλης ήταν 
Αρχελαΐς. Εδώ θα θαυµάσουµε το 

εντυπωσιακό Ουλού Τζαµί (Μεγάλο 
Τζαµί) του 1408 µ.Χ. Άφιξη στο Ικόνιο και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΙΚΟΝΙΟ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ  
Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό την 
Ιεράπολη (Παµούκαλε). 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 οµορφιάς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΙΕΡΑΠΟΛΗ (ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ) - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΣΜΥΡΝΗ  

Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για να επισκεφθούµε 
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 Σιριντζέ ή Κιρκιντζέ, 
γνωστό σε όλους µας από τις διηγήσεις της ∆ιδώς 
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 τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας 

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 Καταστροφή. Μετά το πέρας της 
ξενάγησής µας θα αναχωρήσουµε 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 κατοίκους της πόλης 
εξακολουθούν να µιλούν ελληνικά. Βόλτα στο γραφικό 

λιµανάκι και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Σµύρνη. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο της Σµύρνης για την πτήση 
επιστροφής µας µέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη 

αυθηµερόν. 
 
 
 
 



 
 

 
 

     Το Versus προσφέρει έκπτωση 20 € στο αεροπορικό εισιτήριο  

    Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

(∆εν απαιτούνται ∆ιανυκτερεύσεις στην Αθήνα) 

         Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις ένα µήνα πριν την αναχώρηση 

     (για περιορισµένο αριθµό θέσεων, που µπορεί να εξαντληθούν και νωρίτερα) 

Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια θέσης (Αθήνα-Κων/πολη-Καισάρεια / Σµύρνη-Κων/πολη-Αθήνα) 

� Ξενοδοχεία 5* στην Καππαδοκία και προσεκτικά επιλεγµένα 4* & 4* sup. στις υπόλοιπες πόλεις (από τα 
καλύτερα σε κάθε περιοχή)   
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά 
� Βραδινό σόου µε χορό ∆ερβίσηδων  
� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Έλληνας τοπικός ξεναγός 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται 
υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 
επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, 

δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, 
απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές 
δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.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. 

  
∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά (προαιρετικά) 
� Οι είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (πληρώνονται τοπικά περίπου: 80 €) 

****SSuuppeerr  ΤΤιιµµήή****  
ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  

 
  

  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΙΙ  
  

 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ MONΟΚΛΙNOY 

 
685 € 

 
+250  € 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το 
Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  

Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-
mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της 
προκαταβολής.  

  



 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  
ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 
πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 300 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 

• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 

πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως 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, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 

• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  



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

� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
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.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 

∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 

βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και το Λυκαβηττό.  



� Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 

 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  

 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 

 
� Ενηµερωµένο Site στο Internet  

Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 
 


