
 

 
 

 

 

 

 

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..    

 
 

 € 719 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 

… € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 

             Αναχωρήσεις: 06.04                                                                                                    8 Ημέρες 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1842 06/04/2018 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06:00 07:20 

ΤΚ 2026 06/04/2018 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 08:55 10:20 

ΤΚ 2337 13/04/2018 ΣΜΥΡΝΗ -  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:45 23:00 

ΤΚ 1841 14/04/2018 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 01:00 02:20 

HH  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

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 άφιξη στην Καισάρεια, κερδίζοντας την ημέρα και όχι βραδινή 
άφιξη, που πιθανόν να υπάρχει σε άλλα προγράμματα 
 3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Καππαδοκία. 
 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 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 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 Δρόμο 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 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 

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 Δυτικής 

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 Δερβίσηδων, το 

Ικόνιο. 

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

ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της, στο χωριό Διδώς Σωτηρίου Κιρκιντζέ,  

στους αρχαιολογικούς χώρους της Εφέσου και της Περγάμου, στο 

χιλιοτραγουδισμένο Αϊβαλί και στην πολύπαθη και ιστορική  Σμύρνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δερβίσηδες 
 

 

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

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

συμβολισμούς.  

Οι Δερβίσηδες, 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  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ    
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ - ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ) 

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. Διανυκτέρευση. 

 

2η-3η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ - ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΙΛΑΔΕΣ 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 Δερβίσηδων, 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.  

ΤοVersus δεν φέρει καμία ευθύνη αν η προαιρετική εκδρομή με τα αερόστατα δεν πραγματοποιηθεί λόγω 

καιρού ή άλλων λόγων. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΑΝΟΣ (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ) - ΙΚΟΝΙΟ (ΚΟΙΛΑΔΑ 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 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 επισκέπτη από την 

πρώτη στιγμή. Κατά τη διαδρομή μας 

θα επισκεφθούμε το Ακσαράι, μεγάλο 

εμπορικό σταθμό στον περίφημο 

Δρόμο 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. Διανυκτέρευση. 

 

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. Διανυκτέρευση. 

 

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 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 τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

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. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΜΥΡΝΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης για την πτήση 

επιστροφής μας μέσω Κωνσταντινούπολης. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



  

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 Δερβίσηδων  

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Έλληνας τοπικός αρχηγός που είναι και 

διπλωματούχος ξεναγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν 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. 

  

  

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

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

Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: Φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 06/04 

€ 719 
Με τους φόρους  

€ 879 
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 

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

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

Απαιτούνται  2 διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

 



ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (προαιρετικά) 

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (πληρώνονται τοπικά περίπου: 80 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 

πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 12). 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. Διευκρινίζουμε 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. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ 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 

Δεκέμβριο 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. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν 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 Διαδρομές" 

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. Δημιουργούμε 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!!!!!! 

 
 


