
 

Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη 

∆είπνο µε πάπια Πεκίνου 

Μόνο στο Versus η µεσαιωνική υδάτινη πόλη Ξιτάνγκ! 

ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Αναχωρήσεις: 23,29/12 ,  6, 25/1 , 7, 14, 21, 28/2 ,  7, 14, 21, 28/3   
                                                                                                           10, 11 ηµέρες 

 

Κίνα Κλασική, Υδάτινες πόλεις 
Πεκίνο, Χανγκτσόου, Σαγκάη, Ξιτάνγκ, Σουτσόου 

 

 

Η Κίνα δεν είναι απλώς µια χώρα, είναι ένας αινιγµατικός, απέραντος κόσµος.  
Ένας µεγάλος, µακραίωνος πολιτισµός ξεδιπλώνεται στα µάτια του επισκέπτη αυτής της πανάρχαιας, αχανούς χώρας. 
Μάρτυρες του λαµπρού πολιτισµού της αποτελούν η παράδοση, οι τέχνες, η θαυµάσια αρχιτεκτονική και τα υπέροχα µνηµεία 
της. Η Απαγορευµένη Πόλη, το θρυλικό Σινικό Τείχος, οι τάφοι της ∆υναστείας των Μινγκ, ο κυκλικός Ναός του Ουρανού, 
η ιστορική Πλατεία Τιέν Αν Μεν είναι σηµεία µνηµειώδους αναφοράς. 
Πέρα από τα καθιερωµένα και τα τετριµµένα, το Versus σας οδηγεί ακόµα πιο βαθιά στην Κίνα και έτσι, στην πανδαισία 
χρωµάτων και εικόνων, εµπειριών και ανακαλύψεων, προσθέσαµε το Χανγκτσόου -την οµορφότερη πόλη της Κίνας- και το 
Ξιτάνγκ, την αρχαία υδάτινη κωµόπολη, που θα µας µεταφέρει στο Μεσαίωνα. 

Ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στη µυθική γη της Κίνας σας περιµένει!!! 

Πτήσεις µε Qatar 



 

 

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. 

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 

Ένα ταξίδι άρτια σχεδιασµένο για ενθουσιώδεις ταξιδιώτες, από ένα γραφείο που ξέρει πολύ καλά 

την Κίνα. 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: 

� ∆είπνο µε πάπια Πεκίνου στο Πεκίνο και ηµιδιατροφή σε όλες τις πόλεις. Μόνο το Versus Travel 

προσφέρει ευρωπαϊκά και κινέζικα γεύµατα (και όχι µόνο κινέζικα, όπως άλλα προγράµµατα). 

� ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ δίνονται µέσα στα ξενοδοχεία (εκτός από την πάπια Πεκίνου). 

Από την τεράστια εµπειρία µας σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας γνωρίζουµε ότι τα γεύµατα σε τοπικά εστιατόρια 

στην Κίνα διαφέρουν κατά πολύ από τα αντίστοιχα σε κινέζικα εστιατόρια της Ελλάδας και σε καµιά περίπτωση 

δεν ικανοποιούν τους Έλληνες ταξιδιώτες ούτε ως προς την ποσότητα ούτε ως προς την ποιότητα. 

� Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη. 

� Πτήση από το Πεκίνο στο Χανγκτσόου και όχι διαδροµή µε τρένο για µείωση του κόστους. 

� Επισκεπτόµαστε αποκλειστικά, εκτός από την ιδιαιτέρως αξιόλογη Σαγκάη και το πανέµορφο Σουτσόου, δύο 

ονειρεµένα σηµεία της χώρας: την οµορφότερη πόλη της Κίνας, το Χανγκτσόου, και την αρχαία πόλη, σπάνια 

στο είδος της, βγαλµένη από το Μεσαίωνα, το Ξιτάνγκ, µια πόλη που παραµένει αναλλοίωτη, όπως ήταν 

εκατοντάδες χρόνια πριν. 

� Το ταξίδι συνοδεύει εµπειρότατος ξεναγός, ο οποίος µε τις γνώσεις του θα συµβάλει στο να κατανοήσετε όλες 

τις πτυχές του πανάρχαιου κινέζικου πολιτισµού και θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε την πραγµατική Κίνα. 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

Το σηµαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγµατοποιούνται! 

Extra νέες επισκέψεις στο ταξίδι, που σε άλλα προγράµµατα είναι προαιρετικές: 

�  Επίσκεψη στους τάφους της ∆υναστείας των Μινγκ στο Πεκίνο. 

�  Χουτόνγκ του Πεκίνου: Τα πανέµορφα γραφικά σοκάκια γύρω από την Απαγορευµένη Πόλη. Εδώ θα δείτε 

την παραδοσιακή εικόνα του Πεκίνου. 

� Σούπερ ουρανοξύστης Jin Mao (Τζιν Μάο) στη Σαγκάη: Ένα από τα πιο µοντέρνα αξιοθέατα της Σαγκάης, 

που το ύψος του είναι 420 µέτρα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 204 23/12/2016 ΑΘΗΝΑ -  ΝΤΟΧΑ 12:40 17:50 

QR 870 24/12/2016 ΝΤΟΧΑ - ΣΑΓΚΑΗ 01:05 14:15 

QR 895 02/01/2017 ΠΕΚΙΝΟ -  ΝΤΟΧΑ 01:25 05:35 

QR 203 02/01/2017 ΝΤΟΧΑ  - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:25 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 212 29/12/2016 ΑΘΗΝΑ -  ΝΤΟΧΑ 20:10 01:20 

QR 892 30/12/2016 ΝΤΟΧΑ - ΠΕΚΙΝΟ 02:40 15:20 

QR 871 06/01/2017 ΣΑΓΚΑΗ - ΝΤΟΧΑ 23:45 05:20 

QR 203 07/01/2017 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Ανεβείτε στο σούπερ ουρανοξύστη µεταµοντέρνας αρχιτεκτονικής Jin Mao 

Tower στη Σαγκάη. 

� Παρακολουθήστε τα παγκοσµίως φηµισµένα ακροβατικά της Σαγκάης. 

� Επισκεφτείτε το Σουτσόου, τη «Βενετία της Ανατολής», την πόλη του νερού, 

του ρυζιού και του µεταξιού. 

� Μεταφερθείτε στο παρελθόν µε την επίσκεψη της υδάτινης µεσαιωνικής 

πολιτείας Ξιτάνγκ. 

� Κάντε βαρκάδα στην ειδυλλιακή Λίµνη Ξιχού στο Χανγκτσόου, την ωραιότερη 

πόλη της Κίνας. 

� Γνωρίστε το παραδοσιακό Πεκίνο στα περίφηµα Χουτόνγκ, τα γραφικά σοκάκια 

- αποµεινάρια της παλιάς γειτονιάς γύρω από την Απαγορευµένη Πόλη. 

� Περπατήστε στο θρυλικό Σινικό Τείχος, που σαν ένας µεγάλος δράκος τεντώνεται 

και λιάζεται στις κορφές και στα φαράγγια ενός από τα πιο όµορφα ορεινά τοπία 

στου κόσµου. 

 

 
 

Μια καλή εισαγωγή στην Κίνα µε ένα ταξίδι που µαζί µε το ταξίδι µας «Κίνα - Χονγκ 

Κονγκ» συγκαταλέγονται στα best sellers του Versus Travel. Από τη µια οι δύο µοντέρνες 

µεγαλουπόλεις, Πεκίνο και Σαγκάη, µας µεταφέρουν στη σύγχρονη Κίνα και από την άλλη 

το Χανγκτσόου, µε την ήρεµη λίµνη, τις παγόδες και τα πέτρινα γεφύρια του, το 

µεσαιωνικό υδάτινο Ξιτάνγκ και το γεµάτο πλωτά κανάλια Σουτσόου µας µεταφέρουν 

στην παλιά Κίνα. Ένα πάντρεµα του παλιού και του νέου που θα µας µαγέψει. Ένα 

συγκλονιστικό οδοιπορικό στη µυθική γη της Κίνας σας περιµένει!!! 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα µοναδικό οδοιπορικό από το «Μαργαριτάρι της Ανατολής», τη 

Σαγκάη, στην αιώνια πόλη, το Πεκίνο, µε πόλεις - σταθµούς απίστευτης 

οµορφιάς, όπως η «Βενετία της Ανατολής», η πόλη του νερού, του ρυζιού 

και του µεταξιού, το Σουτσόου, η οµορφότερη πόλη της Κίνας 

Χανγκτσόου και η υδάτινη πόλη Ξιτάνγκ, θαρρείς βγαλµένη από 

όνειρο ή από παραµύθι. 

 



Κοµφούκιος 
 

Ο Κοµφούκιος έζησε στην Κίνα από το 551 έως το 479 π.Χ. 
Οι αντιλήψεις του για την πολιτική και την κοινωνική ζωή έγιναν ο κανόνας 
που ενέπνεε για αιώνες την ισχυρή γραφειοκρατική τάξη της αυτοκρατορίας 
στη δοµή της διοίκησης και της ηθικής του κράτους.  
Ο Κοµφούκιος δεν ίδρυσε ούτε µία καθ’ εαυτό θρησκεία, ούτε ένα καθ’ εαυτό 

φιλοσοφικό σύστηµα. Όπως ο λίγο µεταγενέστερός του Σωκράτης, ο 
Κοµφούκιος δίδαξε απλώς έναν τρόπο του σκέπτεσθαι.  
Ο Κοµφούκιος είναι ο θεωρητικός που χάλκευσε τα δεσµά των γυναικών της 
Κίνας.  
Σύµφωνα µε την Κοσµολογία του, η οικουµένη λειτουργεί µε βάση την 
τριαδική ενότητα Ουρανός - Γη - Άνθρωπος, που συνδέονται άρρηκτα µεταξύ 

τους. Οι άνθρωποι πρέπει να µιµούνται τη συµπεριφορά των δύο άλλων 
στοιχείων της τριαδικής ενότητας.  
Η ανθρώπινη τάξη πρέπει να θεµελιώνεται στα εξής πρότυπα: 
Α. Ουρανός και Γη είναι ζωοδότες. Χάρη στη λειτουργία τους ανανεώνεται 
και ολοκληρώνεται η ζωή. Η ζωή προσφέρεται από τους γονείς στα παιδιά 
και εποµένως τα παιδιά πρέπει να λατρεύουν τους ζωοδότες γονείς και τους 

γονείς των γονιών τους και όλους τους προγόνους τους, µια και χάρη σε 
αυτούς εξασφαλίστηκε η συνέχεια της ιερής ζωής.  
Έτσι εισάγεται η ιδέα της προγονολατρείας και η αναγωγή της οικογένειας σε 

συνδετικό κύτταρο της διαδοχής των γενεών. Καθώς ο Κοµφουκιανισµός δεν έχει ναούς και ιερατείο, το σπίτι 
αποκτά την ιδιότητα του ναού και οι γονείς την ιδιότητα του ιερατείου. 

Β. Στον τρόπο λειτουργίας του κόσµου τα πάντα είναι σχετικά. Όµως, η σχετικότητα Ουρανού και Γης δεν 
λειτουργεί µε ίσους όρους, γιατί ο Ουρανός εκεί ψηλά είναι ανώτερος, ενώ η Γη εδώ χαµηλά είναι κατώτερη.  
Έτσι οι συσχετισµοί της ζωής των ανθρώπων συνοψίζονται στις εξής πέντε βασικές σχέσεις:  
� Σχέση άντρα - γυναίκας (συζυγική). 
� Γονιών - παιδιών. 
� Ηλικιωµένων - νέων. 

� Εξουσιαστή - υπηκόου.  
� Φίλου - φίλου. 
Από τις σχέσεις αυτές, οι τέσσερις πρώτες δεν είναι ισότιµες, τις διακρίνει η ιεραρχία. 
Γ. Στην όλη της λειτουργία οικουµένης κυριαρχεί η αρµονία και όχι η σύγκρουση. Για να µεταφερθεί η αρµονία 
του σύµπαντος στις ανθρώπινες σχέσεις συντάχθηκε ένας εξαντλητικός οδηγός καλής συµπεριφοράς, που 
οφείλει να τηρεί κάθε ηθικό άτοµο, µε συµβουλές και οδηγίες για κάθε πράξη, λόγο και κίνηση του ανθρώπου 

από τη νηπιακή του ηλικία έως την ηµέρα του θανάτου του. Η ανισοτιµία γυναικείου - ανδρικού φύλου 
δικαιολογείται από τον Κοµφουκιανισµό µε την ταύτιση του αρσενικού στοιχείου (γιανγκ) µε τον «ανώτερο 
Ουρανό» και του θηλυκού στοιχείου (γιν) µε την «κατώτερη Γη». Το γιανγκ είναι ενεργητικό, δυνατό, λαµπερό, 

όπως ο Ουρανός. Το γιν είναι παθητικό, αδύνατο, σκοτεινό όπως η Γη. Για τα αρσενικά πλάσµατα, η σωστή 

πορεία στη ζωή είναι το σενγκ-τάο, δηλαδή ο σοφός δρόµος, ενώ για τα θηλυκά το φου-τάο, δηλαδή ο 
συζυγικός δρόµος (τρεις υπακοές: στον πατέρα, το σύζυγο και το γιο). 
Ο Κοµφούκιος δεν ίδρυσε την πρώτη θρησκεία της Κίνας. Προηγουµένως υπήρχε ο Ταοϊσµός, δηµιούργηµα 
του φιλοσόφου Λάο-Τσε, που έζησε τον 6ο π.Χ. αι. και κινείται µεταξύ θρύλου και πραγµατικότητας. Ο 
Κοµφουκιανισµός υιοθέτησε πολλά στοιχεία από τον Ταοϊσµό, όπως το γιανγκ - γιν, την αρµονία στη φύση 
κ.ά. Ωστόσο όχι µόνο απέφυγε τη θέση του Ταοϊσµού για την ισοτιµία θηλυκού - αρσενικού, αλλά και 

διαστρέβλωσε τη σχέση γιανγκ - γιν, που θεωρούσε ισότιµα τα δύο στοιχεία, εισάγοντας τη σχέση ανώτερου 
- κατώτερου. Ο Ταοϊσµός πρεσβεύει ότι η ευτυχία του ατόµου και η εξασφάλιση της αθανασίας περνούν µέσα 
από ένα µυστηριακό δρόµο της Φύσης, το δρόµο Ταό. Όποιος θέλει να γνωρίσει το Τάο ακολουθεί τη Φύση. 
Το θηλυκό στοιχείο παίζει καθοριστικό ρόλο στην αρµονία του κόσµου, εξισορροπώντας τις καταστροφικές 
τάσεις του αρσενικού. 
Η επιβολή του Κοµφουκιανισµού δεν εξαφάνισε τον Ταοϊσµό. Αρχικά ο Κοµφουκιανισµός κυριάρχησε στην 

Κίνα για περισσότερα από 300 χρόνια και στη συνέχεια εµφανίστηκε ο Βουδισµός, που εισήχθη το 70-50 π.Χ. 
και κυριάρχησε στη Κίνα για επτά αιώνες. Στη συνέχεια ο Κοµφουκιανισµός αφυπνίζεται και µε τη µορφή του 
νεο-Κοµφουκιανισµού κερδίζει βαθµιαία έδαφος, µέχρι που γίνεται η επίσηµη θρησκεία του κράτους, χωρίς 
όµως την εξάλειψη του Βουδισµού. 

Ο άνθρωπος διαθέτει τρεις 
τρόπους ενέργειας: 
Πρώτον, το διαλογισµό, 
που είναι ο ευγενέστερος. 
∆εύτερον, τη µίµηση  
που είναι ο ευκολότερος. 
Τρίτον, την πείρα που είναι 
ο πικρότερος. 

Κοµφούκιος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΑΓΚΑΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για τη Σαγκάη, το «Μαργαριτάρι της 
Ανατολής», την πόλη - φάρο στο δρόµο του εκσυγχρονισµού της Κίνας. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ (Ακροβατικά) 
Άφιξη στη Σαγκάη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Κατά την είσοδό µας στην πόλη µια 
επιβλητική εικόνα µας καλωσορίζει: ένα δάσος από ουρανοξύστες αγγίζει τον ουρανό, ενώ ο ποταµός 

Χουανγκπού τη χωρίζει σε δύο τµήµατα, το παλιό και το νέο. Η σύγχρονη «high tech» περιοχή της Πουτόνγκ, 
µε την πυκνή κυκλοφορία στις εναέριες λεωφόρους, δεν αφήνει καµία αµφιβολία ότι εδώ ξύπνησε ένας 
γίγαντας. Η Σαγκάη, που κάποτε ήταν µια από τις πιο αµαρτωλές πόλεις της Ασίας, απέκτησε τη χαµένη αίγλη 
της και είναι σήµερα η οικονοµική πρωτεύουσα και το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας. Μετά το δείπνο µας 
περιµένει µια αξέχαστη εµπειρία: τα παγκοσµίως φηµισµένα ακροβατικά της Σαγκάης σε µια σούπερ 
παράσταση! ∆ιανυκτέρευση. 

 
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΣΑΓΚΑΗ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το 
κοντινό Σουτσόου, την πόλη του νερού, του 
ρυζιού και του µεταξιού, που είναι χτισµένη σε 
14 κανάλια, µε 350 καµπυλωτές πέτρινες 

γέφυρες και 12 µεγάλες παγόδες. Με ιστορία 
6.000 χρόνων αποτελεί κέντρο µεγάλης 
πολιτιστικής σπουδαιότητας. Η «Βενετία της 
Ανατολής», όπως τη χαρακτήρισε ο Μάρκο 
Πόλο όταν την επισκέφτηκε, είναι φηµισµένη 

για τους κήπους - µινιατούρες των 
αρχοντικών της. Ένας µικρόκοσµος, 
ζωντανός µάρτυρας µιας άλλης εποχής µας 
αποκαλύπτεται στον κήπο του «Μαέστρου 
των διχτυών», το µικρότερο και ωραιότερο της 
πόλης. Στη συνέχεια, στο Μουσείο του Μεταξιού θα µάθουµε µερικά από τα µυστικά της σηροτροφίας και της 

µεταξουργίας, ενώ στο εργοστάσιο θα παρακολουθήσουµε την επεξεργασία της κλωστής αλλά και την 
παρασκευή υφασµάτων και παπλωµάτων. Στο τέλος της περιήγησής µας θα φωτογραφήσουµε από το 
παρακείµενο πάρκο την Παγόδα της Λευκής Τίγρης που βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο. Στη διαδροµή της 
επιστροφής µας στη Σαγκάη θα ξαφνιαστείτε από το πλήθος των σύγχρονων κτισµάτων και τους 
ουρανοξύστες µε τη φουτουριστική αρχιτεκτονική τους. ∆ιανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΓΚΑΗ - ΞΙΤΑΝΓΚ - ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ 
Η Σαγκάη, που στις αρχές του 20ού αιώνα θεωρούνταν η «Νέα Υόρκη της Άπω Ανατολής» και αργότερα ο 
Μάο την καταδίκασε ως αµαρτωλή πόλη στη λήθη του χρόνου, απέκτησε σήµερα τα χαµένα της πρωτεία 
στην οικονοµική και εµπορική ζωή της Ασίας. Αρχίζουµε σήµερα το πρωί την ξενάγηση της πόλης µε πρώτη 
επίσκεψη στους Κήπους του µανδαρίνου Γιου. Οι Κήποι Γιου κατασκευάστηκαν για την οικογένεια Παν 
(πλούσιοι αξιωµατούχοι επί ∆υναστείας Μινγκ) και χρειάστηκαν 18 χρόνια για να ολοκληρωθούν (1559-1577). 

Περίτεχνα περίπτερα, µικρές γέφυρες, µυστικοί διάδροµοι µας αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό σύνολο από 
κήπους, λιµνούλες και σκιερούς διαδρόµους. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Ναό του Jade Buddha, όπου 
µαζί µε τους Κινέζους πιστούς θα απολαύσουµε την κατανυκτική οµορφιά των αγαλµάτων του Βούδα και θα 
ακούσουµε τις ψαλµωδίες των νεαρών µοναχών. Εδώ φυλάσσεται το οµορφότερο ίσως άγαλµα του Βούδα 
ολόκληρης της Ασίας. Τελευταία επίσκεψή µας θα είναι στο σούπερ ουρανοξύστη Τζιν Μάο, ύψους 420,5 

µέτρων. Με παραδοσιακά στοιχεία κινεζικού στιλ παγόδας, η µεταµοντέρνα αρχιτεκτονική του συµβολίζει την 
είσοδο της Σαγκάης στις αρχιτεκτονικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Είναι το δεύτερο υψηλότερο κτίριο της 
Κίνας. Το ασανσέρ θα µας ανεβάσει σε 45 δευτερόλεπτα στον 88ο όροφο(ύψος 340.1 µέτρα) µε ταχύτητα 
ανέµου. Είναι το µεγαλύτερο σε έκταση αλλά και το υψηλότερο παρατηρητήριο της χώρας. Η θέα όλης της 
πόλης από εκεί είναι µοναδική! Αφού ολοκληρώσουµε την ξενάγησή µας, θα αναχωρήσουµε οδικώς για το 
Ξιτάνγκ, την αρχαία πόλη της Κίνας που µοιάζει σαν να βγαίνει από όνειρο. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα ποίηµα, 

µια φωτογραφία. Φτάνοντας θα αναρωτηθείτε: «Σίγουρα ζουν άνθρωποι σε αυτήν τη φωτογραφία;». 
Πρόκειται για µια υδάτινη πολιτεία, αφού εδώ συγκλίνουν 9 ποταµοί. 108 γέφυρες από την εποχή των Μινγκ 
ενώνουν τα διάφορα σηµεία της αρχαίας αυτής πόλης, που παραµένει αναλλοίωτη από το χρόνο. ∆εν 
υπάρχουν σύγχρονα κτίρια, µόνο αρχιτεκτονικοί θησαυροί φτιαγµένοι µεταξύ 1300 και 1900 µ.Χ. Από το 771 
π.Χ. υπήρξε στρατηγικό σηµείο και όριο µεταξύ δυο πολιτειών, αλλά υπό τις δυναστείες των Γιουάν (1271-
1368), των Μινγκ και των Τσινγκ (1368-1911) έγινε µια εξέχουσα πόλη. Τα πάντα έχουν µείνει εδώ όπως τότε, 

ακόµα και οι γέφυρες που κοσµούν σαν ουράνια τόξα τους ποταµούς. Θα περπατήσουµε στο µακρύ 
σκεπαστό διάδροµο του κεντρικού καναλιού -το πιο φηµισµένο τµήµα της πόλης- και θα θαυµάσουµε τα 



µικρά, παµπάλαια σπίτια στα στενά δροµάκια της. Σταθείτε σε µια γέφυρα, φωτογραφίστε τις βάρκες που 

κινούνται νωχελικά στα νερά του καναλιού αλλά και τις δύο πλευρές µε τα σπίτια, τα µπαλκονάκια τους, τα 
κόκκινα διακοσµητικά φαναράκια… φωτογραφίες γεµάτες ποίηση, φωτογραφίες βγαλµένες από το 
Μεσαίωνα. Αφήνοντας το ειδυλλιακό τοπίο µεταφερόµαστε στο σήµερα, καθώς αναχωρούµε για το 
Χανγκτσόου, µία από τις αρχαίες πρωτεύουσες της Κίνας και σήµερα ένα δυναµικό οικονοµικό κέντρο, στο 
χρυσό ∆έλτα του ποταµού Γιανγκτσέ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΠΕΚΙΝΟ 
Η πρωινή µας βαρκάδα στην ειδυλλιακή 
Λίµνη Ξιχού (∆υτική Λίµνη) µε τις κατάφυτες 

όχθες, τις γωνιές των νούφαρων, τις 
προκυµαίες των κλαιουσών ιτιών, τα πέτρινα 
γεφύρια και τα περίπτερα - παγόδες θα µας 
χαρίσει αξέχαστες στιγµές και ίσως να 
συµφωνήσουµε µε εκείνους που θεωρούν το 
Χανγκτσόου ως την ωραιότερη πόλη της 

Κίνας. Θα περπατήσουµε επίσης µέσα στο 
ροµαντικό Βοτανικό Κήπο και αργότερα θα 
δούµε πανέµορφες φυτείες πράσινου 
τσαγιού. Στη συνέχεια θα µεταβούµε στο 
αεροδρόµιο απ’ όπου θα πετάξουµε για τη 
µεγαλοπρεπή πρωτεύουσα της Κίνας, το 

Πεκίνο. Μια µοντέρνα πόλη 18.000.000 
κατοίκων, που συνεχώς αλλάζει χρώµα. Η 
πόλη που φιλοξένησε τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες το 2008. Κέντρο πολιτικής, 
πολιτισµού, διεθνών σχέσεων, καθώς εδώ 

βρίσκονται η κεντρική κυβέρνηση µε τα υπουργεία της, τις εθνικές ενώσεις και τους οργανισµούς, ξένες 
πρεσβείες και πολυεθνικές εταιρίες. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ, ΧΟΥΤΟΝΓΚ) 
Ολόκληρη η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στην αιώνια πόλη, το Πεκίνο, χοάνη µίξης όλης της 
πολιτιστικής προσφοράς µε την αρχαία παράδοση. Θα επισκεφτούµε την ιστορική Πλατεία της «Ουράνιας 

Ειρήνης», την Τιέν Αν Μεν, που είναι η µεγαλύτερη πλατεία του κόσµου. Παρατηρήστε τα επιβλητικά κτίρια 
γύρω της, το Μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνγκ, ο οποίος πέθανε το 1976, τα κτίρια του Λαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Εθνικού Μουσείου και το Μνηµείο των Ηρώων του Λαού, ένα γρανιτένιο οβελίσκο µε ανάγλυφες 
παραστάσεις της Μεγάλης Πορείας του Μάο µε τον κόκκινο στρατό του στο Βορρά. Εδώ, στην πλατεία αυτή, 
ο Μάο ανήγγειλε τη δηµιουργία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας  την 1η Οκτωβρίου του 1949. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουµε κάτω από το τεράστιο πορτρέτο του Μάο προς τα πορφυρά τείχη και τη λεωφόρο που 

οδηγεί στην «Απαγορευµένη Πόλη». Λέγεται έτσι γιατί ήταν 
εκτός των ορίων των κοινών θνητών για περίπου 500 
χρόνια. Τότε η είσοδός τους σήµαινε θάνατο. Σήµερα αρκεί 
ένα εισιτήριο! Εγκαινιάστηκε το 1421 από το Γιονγκ Λε, τον 
3ο αυτοκράτορα της ∆υναστείας των Μινγκ και έκτοτε 
διέµειναν εκεί όλοι οι επόµενοι καθώς και η κατοπινή 

∆υναστεία των Τσινγκ (1644-1911), µε τους οποίους 
τερµατίστηκε το αυτοκρατορικό καθεστώς στην Κίνα. 
Υπήρξε το πολιτικό - διοικητικό κέντρο της απέραντης 

Είναι άραγε το Πεκίνο η ωραιότερη 
πολιτεία που είδα στον κόσµο ή 
µήπως έτυχε καλόβολη η στιγµή 
που το αντίκρισαν πρώτη φορά τα 
µάτια µου;  

Καζαντζάκης 



αυτοκρατορίας, µια πραγµατική «πόλις εν πόλει». Τα επιβλητικά παλάτια, οι περίφηµες παγόδες, τα ιδιωτικά 

δώµατα του αυτοκράτορα και των παλλακίδων του, οι µαρµάρινοι διάδροµοι, οι τοξοειδείς γέφυρες, οι 
πλατείες µας περιµένουν να τα εξερευνήσουµε ένα ένα στη σειρά. Θα επισκεφτούµε επίσης τα περίφηµα 
χουτόνγκ, τα αποµεινάρια της παλιάς γειτονιάς που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα γύρω από την 
Απαγορευµένη Πόλη. Θα περπατήσουµε ανάµεσα στα µικρά γραφικά σοκάκια για να γνωρίσουµε το 
παραδοσιακό Πεκίνο. Τελευταία επίσκεψη για σήµερα θα είναι ο Ναός του Ουρανού, το µοναδικό κυκλικό 
κτίσµα όλης της Κίνας και µάρτυρας της σπουδαίας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τέχνης των Κινέζων. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

 

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ (ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ, ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΙΝΓΚ) 
Σινικό Τείχος, θρυλικό και παραµυθένιο. Το µοναδικό ανθρώπινο έργο που είναι ορατό από το διάστηµα, 
ηρωικό εγχείρηµα, κατασκευαστικό επίτευγµα, δόξα των Κινέζων. Σαν ένας µεγάλος κοιµισµένος δράκος, που 
τεντώνεται και λιάζεται στις κορφές και στα φαράγγια ενός από τα πιο όµορφα ορεινά τοπία στον κόσµο. 
Όνειρο και επιταγή για κάθε Κινέζο είναι να σταθεί µια φορά στο Σινικό Τείχος. Στο κοντινότερο σηµείο από το 
Πεκίνο, στο Τζιου Γιονγκ Γκουάν, τους ακολουθούµε, πραγµατοποιώντας έτσι κι εµείς το δικό µας όνειρο. 
Ακολουθεί η Νεκρόπολη Σισανλίνγκ, όπου έχουν ταφεί, σύµφωνα µε τη γεωµαντική τέχνη του Φενγκ Σούι, 13 

αυτοκράτορες της ∆υναστείας των Μινγκ. Θα περπατήσουµε στην Ιερή Οδό µε τα µυθικά ζώα - φύλακες των 
τάφων. Θα δούµε τη µεγαλύτερη γρανιτένια χελώνα της Κίνας στην είσοδο της νεκρόπολης και τον τάφο του 
αυτοκράτορα Γιονγκ Λε. Επιστροφή το απόγευµα στο Πεκίνο. Το βράδυ θα απολαύσουµε ένα υπέροχο δείπνο 
µε τη νοστιµότατη πάπια του Πεκίνου εκτός ξενοδοχείου. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ (ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ)  
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επισκεφτούµε τα 
Θερινά Ανάκτορα. Ο συνδυασµός της πρωτεύουσας 
στην κοιλάδα και της ξεκούρασης στα κοντινά δυτικά 
βουνά εντυπωσίασε τους αυτοκράτορες της 
∆υναστείας των Μινγκ. Έτσι το 16ο αιώνα 

διαµόρφωσαν τα προϋπάρχοντα κτίσµατα των 
αυτοκρατόρων Γιν και Γιουάν στα περίφηµα έως 
σήµερα Θερινά Ανάκτορα. Θα περπατήσουµε στο 
πάρκο µε τα αυτοκρατορικά περίπτερα της 
αυτοκράτειρας Σι Ξι, το µακρύ διάδροµο, θα 
απολαύσουµε τη θέα της όµορφης Λίµνης Κουνµίνγκ 

και θα φωτογραφηθούµε µπροστά στη µαρµάρινη 
βάρκα - τεϊοποτείο της Σι Ξι. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΚΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

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



  

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις µε Qatar Airways 

από Λάρνακα και δεν έχουν πέρασµα από 

Αθήνα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/12 (11ήµερο) 
Με µια επιπλέον διανυκτέρευση στη Σαγκάη 

1065 € 
1215€ 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1315 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 480 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29/12 (10ήµερο) 

979 € 
1129 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1119 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 390 € 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

939 € 
1089 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1189 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 390 € 

Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ DELUXE ∆ΩΜΑΤΙΑ ( RENOVATED ROOMS ) ΣΤΟ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ : 90 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  

*Λόγω περιορισµένου αριθµού ανακαινισµένων  δωµατίων  η διαθεσιµότητά τους είναι κατόπιν ζήτησης. 

Έγκαιρες κρατήσεις εξασφαλίζουν πάντα την επιθυµητή διαθεσιµότητα!!! 

Σηµαντική Παρατήρηση 
Η τιµή ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 

Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν 
ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση +99 € κατ’ άτοµο 

Η παρατήρηση δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις 23 & 29/12 

* 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. 
∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 
**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι µε Qatar και δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Ξενοδοχεία 5* στο Πεκίνο και το Χανγκτσόου. Στη Σαγκάη το ξενοδοχείο είναι το Holiday Inn 4*. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά (µικτά ευρωπαϊκά & κινέζικα γεύµατα) µέσα στα ξενοδοχεία (εκτός από την πάπια 
Πεκίνου). Από την τεράστια εµπειρία µας σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας γνωρίζουµε ότι τα γεύµατα σε τοπικά 

εστιατόρια στην Κίνα διαφέρουν κατά πολύ από τα αντίστοιχα σε κινέζικα εστιατόρια της Ελλάδας και σε καµία 
περίπτωση δεν ικανοποιούν τους Έλληνες ταξιδιώτες, ούτε ως προς την ποσότητα ούτε ως προς την ποιότητα. 
� Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν. 
� Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη. 
� Βόλτα µε πλοιάριο στο Χανγκτσόου και στα υδάτινα κανάλια του Σουτσόου. 
� ∆είπνο µε πάπια Πεκίνου στο Πεκίνο. 

� Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Τοπικός ξεναγός. 
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός (ο οποίος µπορεί να σας συνοδεύει από την Ελλάδα ή να τον συναντήσετε 
στην Κίνα, ανάλογα µε την αναχώρηση). 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 
Τα γεύµατα στις 25/12 & στις 31/12 δεν είναι εορταστικά. 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & 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.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τµήµα κρατήσεων 

για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων 
για αποφυγή παρεξηγήσεων: 735 €. 
� Φόροι στην Κίνα που πληρώνονται τοπικά περίπου 70 €. 
 
 
 

Βίζα Κίνας: Για την έκδοση της βίζας απαιτείται διαβατήριο µε 6µήνη ισχύ - το οποίο παραδίδεται στα 
γραφεία µας τουλάχιστον 10 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση µαζί µε µία έγχρωµη 

φωτογραφία.  

 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
Όποιος ταξιδιώτης έχει στο διαβατήριό του σφραγίδα εισόδου στην Ταϊβάν δεν 
επιτρέπεται η έκδοση βίζας για την Κίνα και κατά συνέπεια η είσοδός του στη χώρα . 

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 από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο 
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 
µε το Versus Travel. 
  



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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 κ.λπ.). 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 

 

«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  
 

� 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 Eλληνικά 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, η επετειακή 
εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους και 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)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• 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 500 € 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 επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας 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. 



� 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 

αεροπορικές εταιρίες 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 το θεµέλιο λίθο το 
∆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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος 
αυτός είναι ανοιχτός 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 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 
την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων 
χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο 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. ∆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 νιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου ταξιδιωτικού οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του 

ταξιδιού τους.  
  

VERSUS TRAVEL 



Μαζί γνωρίζουµε τη Γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 


