
 

   

Ένα μοναδικό οδοιπορικό στην Κίνα   

 

 

 
Αναχώρηση: 20.06, 03.10                                                                       19 ημέρες 

Ο δρόμος του μεταξιού 



 

 
 

Εμπειρία 
 

Να διασχίσεις τον παλιό  

«δρόμο του μεταξιού» 
 

Ένα οδοιπορικό στον «δρόμο του μεταξιού» 

αποτελεί για τους ταξιδιώτες την 

εκπλήρωση μιας περιπετειώδους 

φαντασίας και την εμπειρία μιας 

συγκλονιστικής πραγματικότητας!  

 

Μέσα από αυτούς τους δρόμους 

διακινούνταν το μετάξι και τα άλλα 

προϊόντα της Κίνας και της Ινδίας στην 

Ανατολή προς τον Δυτικό Κόσµο από τον 

1ο αιώνα π.Χ.  

 

Για 1.600 χρόνια οι «δρόμοι του μεταξιού» 

συνέδεαν την Κίνα µε την Ευρώπη, την 

Ανατολή µε τη Δύση, διασχίζοντας το 

κέντρο του ασιατικού οροπεδίου και 

καλύπτοντας πάνω από 8.000 χιλιόµετρα. 

Στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως 

δίαυλος επικοινωνίας λαών και πολιτισµών. 

 

Για μας σήμερα είναι ένα ταξίδι 

συναρπαστικό, με μυθικές προεκτάσεις, 

απαιτητικό και κυρίως φορτισμένο με 

μνήμες που έρχονται από τα βάθη της 

Ιστορίας. Ένα ταξίδι που θα μας φέρει σε 

επαφή με φυλές και τόπους μιας πάλαι ποτέ 

ένδοξης εποχής. 

 

Dreams come true: Στον δικό μας «δρόμο 

του μεταξιού» του Versus περνάμε από τα 

οδικά περάσματα που χρησιμοποιούσαν 

τα καραβάνια των Κινέζων εμπόρων, 

φορτωμένα με χιλιάδες μέτρα μεταξιού.  

Ξεκινάμε από το Ουρούμτσι και το 

Κασγκάρ, τη σημαντικότερη όαση της 

κινεζικής Δύσης, σταματάμε στην όαση 

Ντουνχουάνγκ, «το άκρο του πολιτισμένου 

κόσμου» για τους Κινέζους, ένα ισχυρό 

στρατιωτικό οχυρό που την εποχή εκείνη 

ήταν μία από τις πλουσιότερες πόλεις της 

Ασίας.  

Είναι εδώ που καταλήγει το Σινικό Τείχος, μια 

και από εκεί και πέρα ανελάμβανε τη 

φύλαξη της «ουράνιας αυτοκρατορίας» η 

φοβερή έρημος Τακλαμακάν, το όνομα της 

οποίας σημαίνει «η έρημος που δεν έχει 

επιστροφή». Προχωράμε για το Γκουιλίν, τη 

Γιαγιουγκουάν, τη Ζανχουέ και 

συνεχίζουμε... 
 

 

Info box  

 Η ονομασία «δρόμος του μεταξιού» είναι σχετικά 

πρόσφατη. «Νονός» ο Γερμανός ταξιδευτής, 

επιστήμονας και γεωγράφος Φέρντιναντ φον 

Ριχτχόφεν, ο οποίος πρώτος το 1877 σκέφτηκε το 

όνομα «Seidenstrasse» («Δρόμος του μεταξιού»). 

 Ο πρώτος Δυτικός που έκανε αυτό το ταξίδι από 

τη στεριά ήταν ο Μάρκο Πόλο. Όταν η Βενετία 

ήρθε σε σύγκρουση με τη Γένοβα, ο Μάρκο 

Πόλο, που τότε ήταν 44 ετών, φυλακίστηκε. Μέσα 

στη φυλακή γνώρισε τον συγγραφέα 

Ρουστιτσέλο ντα Πίζα και του διηγήθηκε το ταξίδι 

του στην Ανατολή. Του περιέγραψε τα πολιτιστικά 

στοιχεία της Κεντρικής Ασίας και της Κίνας, τα 

παράξενα έθιμα των κατοίκων και τις καθημερινές 

τους συνήθειες. Έτσι προέκυψε το βιβλίο «Τα 

ταξίδια του Μάρκο Πόλο». 

 Κάτω από τα Φλεγόμενα Όρη, μισή ώρα από την 

πόλη Τούρπαν, βρίσκεται η «Κοιλάδα των 

Σταφυλιών», απ’ όπου η Ελλάδα εισάγει 

αμπελόφυλλα. Η εύφορη αυτή κοιλάδα δίνει 

αρίστης ποιότητας σταφύλι και βρίσκεται στον 

ίδιο παράλληλο με τη γαλλική πόλη Μπορντώ! 

Και μια ματιά στη σημερινή Κίνα 

 Αν οι ουρές στην Ελλάδα σάς φαίνονται μεγάλες, 

πρέπει να δείτε τις κινέζικες. Η αναμονή στην ουρά 

αποτελεί υψηλή τέχνη.  

 Το κινητό είναι η προέκταση του χεριού κάθε 

Κινέζου. Αν μια ουρά έχει 500 άτομα και οι 500 

γράφουν, διαβάζουν ή μιλούν στο κινητό. 

 Τα ταξί είναι ιδιαίτερα φθηνά. Μια διαδρομή ίδιας 

απόστασης με τη διαδρομή «Αθήνα - 

Αεροδρόμιο» μπορεί να κοστίσει 4 ή 5 ευρώ. 

 Τα αστικά τοπία στην Κίνα αλλάζουν ραγδαία. 

Ολόκληρες παλιές συνοικίες δίνουν τη θέση τους 

σε μπλοκ με ουρανοξύστες. Αν έρθετε δύο χρόνια 

μετά στην ίδια περιοχή που επισκεφθήκατε φέτος, 

μπορεί να μην την αναγνωρίσετε. 

 Η δουλειά στην Κίνα αρχίζει στις 9.00 το πρωί. 

Περίπου στις 11.00 γίνεται διάλειμμα για κανονικό 

μεσημεριανό φαγητό με τρία πιάτα. Μετά 

ακολουθεί σιέστα (όλα τα γραφεία και τα μαγαζιά 

έχουν μέσα ράντζα) και κατά τις 16.00 ή 17.00 

σχολάνε… 

 



 

 
 

 

 

«Δεν είπα ούτε τα μισά απ’ όσα είδα,  

γιατί δεν θα γινόμουν πιστευτός»…  

Μάρκο Πόλο 

 

 

Οκτώ χιλιάδες χιλιόμετρα, 1.600 χρόνια, τρεις ήπειροι. Από την Ανατολή στη Δύση και πάλι πίσω. Από 

την Κίνα, την Ινδία την Περσία και την Αραβία μέχρι την Ελλάδα και την Ιταλία και μετά με υδάτινες 

διαδρομές στην Αφρική και από εκεί στον Ινδικό Ωκεανό. Αυτός είναι ο διάσημος «δρόμος του 

μεταξιού», που πήρε το όνομά του από το σημαντικότερο προϊόν το οποίο πρωταγωνιστούσε στις 

συναλλαγές. Ξεκίνησε από την Κίνα και τη δυναστεία των Χαν, γύρω στο 130 π.Χ., και εγκαταλείφθηκε 

άδοξα με τη βίαιη εγκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη το 1454, 

στα μέσα δηλαδή του 15ου αιώνα. 

Ο δρόμος αυτός δεν ήταν ποτέ απλώς ένας εμπορικός δρόμος διακίνησης μεταξιού, μπαχαρικών και 

αγαθών. Ήταν ένα ασύλληπτο δίκτυο ανταλλαγής πολιτισμού και ιδεών. Μέσα από τις διαδρομές του 

μεταξιού τα ατρόμητα καραβάνια μεταλαμπάδευσαν από τη μία χώρα στην άλλη γνώση και πολιτισμό, 

γλώσσες, τέχνες, μουσικές, αρχιτεκτονική, επιστήμες, παραδόσεις και, βέβαια, τις τρεις μεγάλες 

θρησκείες: τον χριστιανισμό, τον βουδισμό και το ισλάμ. 

Ατέλειωτα χιλιόμετρα ερήμου, θερμοκρασίες που φλέρταραν με τα άκρα και τον θάνατο, αχανείς 

εκτάσεις που υπόσχονταν αμμοθύελλες, κακουχίες και επιθέσεις από ληστές. Τα ονόματα των ερήμων 

σε έκαναν να τρέμεις: «Τάκλα Μακάν» που σημαίνει «εκεί που δεν υπάρχει επιστροφή». Ο μύθος θέλει 

όσους ξεμάκραιναν από το καραβάνι να χάνουν πρώτα τον προσανατολισμό τους και μετά τα λογικά 

τους.  

Και μετά οάσεις, τρεχούμενα νερά και καταπράσινα βουνά με χίλιους Βούδες που γλύκαιναν τα 

χιλιόμετρα, ξεδίψαγαν ζώα και ανθρώπους και έδιναν στους ταξιδευτές την ηρεμία να στοχαστούν τα 

εξωτικά αγαθά και τα πλούτη που τους περίμεναν στο τέρμα της δοκιμασίας. Και όσο φούντωνε η 

ελπίδα, τόσο γιγαντωνόταν ο μύθος... 

Στα χνάρια αυτού του μύθου θα κινηθεί και η δική μας αποστολή επί δεκαεπτά ημέρες. Στον δρόμο μας 

πόλεις και οάσεις στις οποίες στάθμευαν τα καραβάνια πριν ξαναβγούν στον αδυσώπητο δρόμο της 

ερήμου, βουνά που φλέγονται, αμμόλοφοι που τραγουδούν, αλαβάστρινες παγόδες, εύφορες 

κοιλάδες, σπήλαια με χίλια χρώματα, χωριά και ντόπιες αγορές με μύρια χρώματα και αρώματα. Και 

όλα αυτά κάτω από το βλέμμα του Βούδα και όλων των θεών που φώτιζαν τους τολμηρούς εκείνους 

εμπόρους να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και που θα αξιώσουν και εμάς να ζήσουμε την 

περιπέτεια αυτή την παλιά.  

Μόνο που για το δικό μας καραβάνι του Versus ο δρόμος θα είναι στρωμένος με «μεταξένιες» 

διαδρομές, καλή παρέα, υπέροχη φιλοξενία, γεύσεις πρωτόγνωρες και με αμοιβή μας στο τέλος την 

ολοκλήρωση ενός από τα ωραιότερα και πλουσιότερα ταξίδια που θα έχουμε κάνει στη ζωή μας. 

 



 

 
 

ΙΝFO 

 

Εδώ Κίνα 

Πρωτεύουσα: Πεκίνο 

Πληθυσμός: 1,379 δισεκατομμύρια 

Γλώσσα: Κινέζικα  

Τοπική ώρα: 6 ώρες μπροστά από την Ελλάδα 

Νόμισμα: Κινεζικό γουάν 

Διεθνής κωδικός κλίσης: +86 

  

 

Επιπλέον γνώσεις:  

Bιβλία 

 «Στη σκιά του δρόμου του μεταξιού», του 

Κόλιν Θέμπρον, εκδόσεις Πάπυρος. 

 «Ο δρόμος του μεταξιού: Αρχαίοι 

πολιτισμοί ανάμεσα στην Κίνα και τη 

Ρώμη», του Χέλμουτ Ούλιχ.  

Ταινία 

 «Dragon Blade», με τους Άντριεν Μπρόντι, 

Τζον Κιούζακ και Τσάκι Τσαν σε σκηνοθεσία 

Ντάνιελ Λι. Η συγκεκριμένη ταινία αφηγείται 

τη μάχη για τον «δρόμο του μεταξιού».   

Ντοκιμαντέρ 

 «Στα βήματα του Μάρκο Πόλο» (Marco 

Polo: A Very Modern Journey). 

 

 Instagram accounts για να ακολουθήσετε: 

@thesilkroadjourney 

 

 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 212 20/06/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 20:55 01:10 

QR 860 21/06/2018 ΝΤΟΧΑ - ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ 02:15 14:55 

QR 895 08/07/2018 ΠΕΚΙΝΟ -   ΝΤΟΧΑ 01:50 05:10 

QR 211 08/07/2018 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 15:00 19:30 

Το ταξίδι μας 
  

 Κατανομή διανυκτερεύσεων: Τσενγκτού 

(2), Κασγκάρ (2), Ουρούμτσι (1), 

Τούρπαν (2), Ντουνχουάνγκ (2), 

Γιαγιουγκουάν (2), Ζανχουέ (1), Ζινίνγκ 

(2), Λίνσια (1) Πεκίνο (1). 

 Διατροφή: πρωινό και ημιδιατροφή με 

κινέζικο μενού στο ξενοδοχείο μας ή σε 

τοπικό εστιατόριο. 

 Μετακινήσεις: αεροπλάνο, κλιματιζόμενο 

πούλμαν, τρένο-βολίδα. 

 

 

Επιπλέον παροχές…. 

 Παράσταση της Όπερας Σετσουάν με το 

διάσημο «face changing show». 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας και 

Αναπαραγωγής Πάντα, στο Τσενγκτού. 

 Επίσκεψη στην κυριακάτικη αγορά στο 

Κασγκάρ και στη νυχτερινή αγορά στο 

Τσαχόου. 

 Δείπνο στο Τούρπαν με αυθεντική 

οικογένεια Ουιγούρων. 

 Επίσκεψη στο σπήλαιο των χιλίων 

χρωμάτων Red Flute, στο Γκουιλίν. 

 Βαρκάδα στις σπηλιές Μπίγκλινγκ. 

 Αχθοφορικά. 

 

 



 

 
 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η ημέρα: Αθήνα / Θεσσαλονίκη / Λάρνακα  
- Τσενγκντού 

Πτήση για την πρωτεύουσα της επαρχίας Σετσουάν στη 

Νοτιοδυτική Κίνα, το Τσενγκτού. 

 

2η ημέρα: Άφιξη στο Τσενγκντού - Όπερα 

Ηuan ying (Καλωσορίσατε!)  

Tο Τσενγκντού θεωρείται από τα κορυφαία οικονομικά κέντρα της 

χώρας. Βρίσκεται σε μια εύφορη πεδιάδα, γνωστή και ως «η χώρα 

τ’ ουρανού» και η ιστορία της ξεκινάει από τον 4ο π.Χ. αιώνα, 

καθώς υπήρξε το κέντρο του πολιτισμού Shu την εποχή των 

δυναστειών Shang και Zhou. Ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι 

η περιορισμένη ηλιοφάνεια, που συχνά δεν ξεπερνά τις δύο ώρες 

την ημέρα. Ένα άλλο, τα αμέτρητα τεϊοποτεία, αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Μάλιστα ένα παλιό 

γνωμικό λέει πως «οι ηλιόλουστες μέρες είναι σπάνιες στο 

Τσενγκντού, αλλά τα τεϊοποτεία άφθονα». Στη διάρκεια της βόλτας 

και της ξενάγησής μας στην παλιά πόλη ο ξεναγός μας θα μας 

μυήσει στο ιστορικό παρελθόν της και θα μας αναλύσει τη 

σύνδεσή της με τον «δρόμο του μεταξιού». Έπειτα από ένα 

εξαιρετικό μπουφέ δείπνο με ντόπιες επιλογές στο ξενοδοχείο μάς 

περιμένει η . Ένα αξέχαστο θέαμα, με φωτιές, ακροβάτες, χορευτές, 

μαριονέτες και το διάσημο «face changing mask show». Μετά την 

όπερα θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του αρχηγού μας να 

κάνουμε μια βόλτα στη συνοικία Τζιν Λι με τα χαμηλά σπιτάκια, τα 

εστιατόρια και τα μαγαζάκια με τα πολύχρωμα κινέζικα φαναράκια.  
 

3η ημέρα: Τσενγκντού - Σανξινγκτούι - Τσενγκντού 

Για... panda μαζί 

Ημέρα επισκέψεων σήμερα και οι γλυκύτατοι ένοικοι στο Κέντρο 

Προστασίας Πάντα μάς περιμένουν. Η φουτουριστική είσοδος του 

πάρκου εντυπωσιάζει, ενώ η ζεν ατμόσφαιρα είναι άκρως 

μεταδοτική. Όπως είναι φυσικό, πετυχαίνουμε τις κινέζικες αυτές 

αρκουδίτσες στην κορυφαία στιγμή της ημέρας, στην ώρα του 

φαγητού. Όμως δεν τρώνε τα… πάντα, αλλά αποκλειστικά καλάμια 

μπαμπού. Γιγάντια κλαδιά μεταφέρονται μέσα στην αυλή τους και 

εκείνα τα μασουλάνε επί ώρες. Tα μωρά Πάντα κοιμούνται όλα μαζί 

σαν να είναι ψεύτικα. Στη συνέχεια θα πάρουμε μια πρώτη γεύση 

της ιστορίας της περιοχής με την επίσκεψη και την ξενάγησή μας 

στο Μουσείο Σανξινγκτούι, το οποίο περιλαμβάνει αρχαιολογικά 

εκθέματα από την εποχή του Χαλκού, τον 12ο αιώνα π.Χ. Στο τέλος 

της ημέρας μάς περιμένει κινέζικη γαστριμαργική πανδαισία στον 

μπουφέ του ξενοδοχείου μας. 

 

4η ημέρα: Τσενγκντού – Ουρούμτσι - Κασγκάρ  

Φτάνοντας στην όαση του Κασγκάρ 

Εκτός από τα ονόματα, στην Κίνα θα πρέπει να εξοικειωθούμε και 

με τις αποστάσεις. Πόλη-σταθμός στον «δρόμο του μεταξιού» και 

των καραβανιών, εκεί όπου οι ορεινοί όγκοι της Κεντρικής Ασίας 

αγκαλιάζουν την έρημο Τακλαμακάν και το Ισλάμ διαπερνά τα 

σύνορα της Κίνας, βρίσκεται η σημαντικότερη όαση της κινεζικής 

δύσης, το Κασγκάρ. Οι δρόμοι του αντηχούν μέχρι σήμερα τα 

βαρυφορτωμένα με πολύτιμα αγαθά καραβάνια που διέσχιζαν το 

πιο εχθρικό τοπίο της γης. Η πτήση μας θα φτάσει στο Κασγκάρ 

μέσω Ουρούμτσι, όπου μας περιμένει δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 

Το κινέζικο δείπνο είναι ένα τελετουργικό. Δεν είναι τυχαίο πως οι 

Κινέζοι δεν κλείνουν ποτέ συμφωνίες σε γραφείο. Οι συμφωνίες 

οριστικοποιούνται πάντα σε ένα τραπέζι με καλό φαγητό και πολύ 

ποτό. 

 

Τσενγκμντού 

 

____ 

Σόου στην Όπερα Σετσουάν 

 

____ 

Κέντρο προστασίας πάντα 

 

____ 

Κασγκάρ 

 

____ 



 

 
 

 

 

5η ημέρα: Κασγκάρ (Κυριακάτικη αγορά) - Ουρούμτσι  

Always on Sunday! 

Η μέρα μας θα αρχίσει με βόλτα στη μεγάλη κυριακάτικη αγορά 

του Κασγκάρ, όπου όλες οι γειτονικές φυλές κατεβαίνουν για να 

πουλήσουν ό,τι μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, μας χαρίζει 

εικόνες πρωτόγνωρες και ακόμη πιο μαγικές μυρωδιές. Στη 

συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση μας για 

το Ουρούμτσι. Πρωτεύουσα της αυτόνομης επαρχίας Σιντζιάνγκ, 

της πιο απομακρυσμένης δυτικά επαρχίας της Κίνας, το 

Ουρούμτσι αποτελούσε πάντα συγκοινωνιακό κόμβο στον δρόμο 

για το Θιβέτ, το Πακιστάν και την Κεντρική Ασία. 

 

6η ημέρα: Ανακαλύπτοντας το Κασγκάρ  

Η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται σε αυτήν την αυθεντικά 

πολυεθνική γωνιά του πλανήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η 

πλειονότητα του πληθυσμού είναι Ουιγούροι, οι οποίοι ζουν 

αρμονικά σε μια καθημερινότητα που  «παντρεύει» το χθες με το 

σήμερα. Η καρδιά της πόλης, που χτίστηκε πάνω στον «δρόμο του 

μεταξιού», γεμάτη μνημεία μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής, χτυπά 

με τον ρυθμό της παράδοσης, χωρίς να χάνει το τέμπο του 

εκσυγχρονισμού. Στην ξενάγηση της παλιάς πόλης θα 

επισκεφθούμε το τζαμί Ιτγκάρ του 15ου αιώνα, το μεγαλύτερο της 

Κίνας, και το Μαυσωλείο Απά Χότζα, ένα οικοδόμημα του 1640 που 

χτίστηκε προς τιμήν του άρχοντα της πόλης και της οικογένειάς 

του.   

 

7η ημέρα: Ουρούμτσι - Τούρπαν  

Η περιπέτεια συνεχίζεται 

Το Ουρούμτσι αναφέρεται στο βιβλίο Γκίνες ως η πόλη που απέχει 

περισσότερο από τη θάλασσα, 2.500 χιλιόμετρα. Παλιά ήταν 

κομβικό σημείο στον «δρόμο του μεταξιού». Σήμερα ακροβατεί 

μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού. Και μπορεί κατά τη 

διάρκεια της ημέρας να ακούς τον ιμάμη, ωστόσο δεν έχεις καμία 

αμφιβολία ότι βρίσκεσαι στην Κίνα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού 

είναι Ουιγούροι που συνυπάρχουν με Καζάκους, Χούι, Κιργίζιους 

και Μογγόλους. Διακόσια χιλιόμετρα μάς χωρίζουν από τη λεκάνη 

του Τούρπαν, τα οποία θα τα διανύσουμε οδικώς. Τοποθετημένη 

ανάμεσα στην έρημο Τακλαμακάν και τα βουνά Τιάν Σαν (ουράνια 

βουνά), η λεκάνη αυτή βρίσκεται 154 μέτρα χαμηλότερα από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες η γη του 

Τούρπαν είναι εύφορη, παράγει από βερίκοκα, σύκα, κυδώνια, 

ροδάκινα και καρπούζια μέχρι βαμβάκι και σταφύλια. Και δεν θα το 

πιστέψετε, αλλά η Ελλάδα εισάγει 5.000 τόνους αμπελόφυλλα για 

ντολμαδάκια από το Τούρπαν… Η πλούσια αυτή βλάστηση 

οφείλεται στα καρέζ, ένα σύστημα υπόγειων αγωγών μήκους 2.500 

χλμ., που μεταφέρουν το νερό από τα βουνά χωρίς μηχανική 

ώθηση, μόνο με τη βαρύτητα. Αφού το επισκεφθούμε για να το 

μελετήσουμε, στη συνέχεια θα μεταφερθούμε για μια ξενάγηση στα 

ερείπια της μυστηριώδους πόλης Τζιάοχε και στον μιναρέ Εμίν.  

  

8η ημέρα: Τούρπαν  

Πρωινή ξενάγηση και δείπνο με οικογένεια Ουιγούρων  
Στα πόδια του Φλεγόμενου Βουνού, ενός άγονου, διαβρωμένου 

λόφου από ψαμμίτη, που κάποιες ώρες της ημέρας δίνει την 

εντύπωση ότι έχει πάρει φωτιά, βρίσκονται η παλιά πόλη 

Γκαοτσάνγκ, η νεκρόπολη της Αστάνα και το σπήλαιο Βεζεκλίκ με 

τους 1.000 Βούδες, όπου και θα ξεναγηθούμε. Όσο για το βραδινό, 

η εμπειρία που μας περιμένει είναι μοναδική, καθώς θα 

δειπνήσουμε με μια οικογένεια Ουιγούρων...  

 

 

 

 

Κυριακάτικη αγορά Κασγκάρ 

 

____ 

Ουρούμτσι 

 

____ 



 

 
 

9η ημέρα: Τούρπαν - Λιουγιουάν - Ντουνχουάνγκ  

Το τραγούδι της ερήμου θα μας οδηγεί 

Με το τρένο-βολίδα από το Λιουγιουάν και έπειτα από περίπου 130 

χιλιόμετρα θα φτάσουμε οδικώς στο Ντουνχουάνγκ, στο 

ανατολικό άκρο της ερήμου Τακλαμακάν, για να συναντήσουμε 

τους «αμμόλοφους που τραγουδούν» και τη «λίμνη του 

μισοφέγγαρου». Για περίπου χίλια χρόνια το Ντουνχουάνγκ υπήρξε 

ο κινητήριος μοχλός του κινεζικού δυτικού εμπορίου. Την εποχή της 

άνθησης του «δρόμου του μεταξιού» ήταν ο σημαντικότερος 

σταθμός ανεφοδιασμού των καραβανιών στο «δρόμο του 

μεταξιού», ενώ για τους Κινέζους αποτελούσε το άκρο του 

πολιτισμένου κόσμου. Λίγο έξω από την πόλη τα αστικά τοπία 

δίνουν τη θέση τους στην καυτή άμμο και στα μακροσκελή 

καραβάνια με τις καμήλες. Εδώ η έρημος φιλά γλυκά την όαση, 

ενώ οι θίνες και οι πηγές αποκτούν ονόματα λυρικά... όπως «οι 

αμμόλοφοι που τραγουδούν», μια και κάτω από το φύσημα του 

ανέμου παράγουν ήχους τυμπανοκρουσιών. Οι ντόπιοι λένε οτι 

όποιοι τυχεροί ανέβουν στην κορυφή του αμμόλοφου για να δουν 

την απίστευτη θέα της πηγής, ξεχνούν μεμιάς κάθε τους έγνοια, 

ηρεμούν και εξαγνίζονται πνευματικά. Επίσκεψη στους 

αμμόλοφους και στη λίμνη. 

 

10η ημέρα: Ντουνχουάνγκ  

Από τα Σπήλαια Μογκάο στη νυχτερινή αγορά Τσαχόου 

Συνεχίζουμε την περιπλάνησή και τις ξεναγήσεις μας στην ευρύτερη 

περιοχή του Ντουνχουάνγκ. Αρχαιολογικός θησαυρός και πόλος 

έλξης προσκυνητών, τα φημισμένα σπήλαια με τα 1.000 είδωλα του 

Βούδα αποτελούν θέαμα συγκλονιστικό: απότομοι βράχοι, μήκους 

1600 μ. και ύψους 3-4 ορόφων με εκατοντάδες τρύπες, που 

καθεμία οδηγεί σε μια μικρή ή μεγάλη σπηλιά. Κάθε σπηλιά περιέχει 

ύψιστης τελειότητας τοιχογραφίες και αγάλματα, ένα 

εικονογραφημένο βιβλίο που παρουσιάζει την εξέλιξη της τέχνης 

στην Κεντρική Ασία και την Κίνα σε διάστημα 800 ετών, ένα 

ολόκληρο μουσείο με αριστουργήματα βουδιστικής τέχνης μέσα 

σε μια «κυψέλη» από ψαμμίτη. Οι σπηλιές αυτές ήταν χώροι 

διαλογισμού και τελετών της βουδιστικής πίστης. Οι δύο θρησκείες 

-ο βουδισμός και το Ισλάμ- έφτασαν στην Κίνα από τον «δρόμο του 

μεταξιού». Από τον τόπο γέννησής του στην Ινδία ο βουδισμός 

διαδόθηκε στην περιοχή αυτή από ιεραποστόλους που 

ακολουθούσαν τα χνάρια των εμπόρων. Σε αυτήν την κατά το 

πλείστον σήμερα μουσουλμανική περιοχή κάποιοι σταθμοί 

καραβανιών έγιναν σπουδαία βουδιστικά κέντρα. Η παγόδα του 

λευκού αλόγου και η νυχτερινή αγορά της Τσαχόου θα 

συμπληρώσουν το παζλ των αξιοθέατων και των ξεναγήσεων του 

σημερινού οδοιπορικού.  

 

11η ημέρα: Ντουνχουάνγκ - Τζιαγιουγκουάν  

Ταξιδεύοντας στους αιώνες  

Έπειτα από ένα πλούσιο πρωινό και αφού έχουμε πλέον εξοικειωθεί 

με την κουλτούρα της ιστορικής αυτής περιοχής, θα ταξιδέψουμε 

για τη Τζιαγιουγκουάν, έναν ζωτικής σημασίας σταθμό του 

«δρόμου του μεταξιού», αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο και 

καλύτερα διατηρημένο πέρασμα του Σινικού Τείχους. Είναι το 

δυτικότερο τμήμα του Σινικού Τείχους που κατασκεύασαν οι Μινγκ, 

το οποίο θεωρούσαν είναι το «πιο σημαντικό πέρασμα στον 

Παράδεισο».  

  

12η ημέρα: Γιαγιουγκουάν - Δυτικό άκρο Σινικού Τείχους   
Ραντεβού με την Ιστορία 

Όλη η ημέρα μας σήμερα θα είναι αφιερωμένη σε ένα 

εντυπωσιακό αξιοθέατο, σε ένα άψογα διατηρημένο κομμάτι του 

Σινικού Τείχους. Αυτό το σημείο του Σινικού Τείχους είναι 

κατασκευασμένο με ειδική τεχνική από κίτρινη ασβεστώδη λάσπη, 

ενώ πίσω μας βρίσκονται πανύψηλα χιονοσκεπή βουνά, ιδανικό 

τοπίο για φωτογραφία. Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο 

Βεζεκλίκ 

 

____ 

Ερημος Τακλαμακάν 

 

____ 

Ντουανχουάνγκ 

 

____ 

Σινικό Τείχος 

 

____ 



 

 
 

Μουσείο του Σινικού Τείχους, στο Φρούριο της πόλης και στον 

τάφο της περιόδου Wei-Jin. Στα μάτια μας θα ξαναζωντανέψουν οι 

μύθοι, οι θρύλοι, οι μάχες και το μεγαλείο μιας εποχής που 

προκαλεί θαυμασμό και σεβασμό.  

  

 

 

13η ημέρα: Από την Τζιαγιουγκουάν στη Τσανγκγιέ 

Γεωλογικό θαύμα του πλανήτη 

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν περίεργα γεωλογικά φαινόμενα 

και θαύματα της φύσης, η σημερινή ημέρα προσφέρει ένα από τα 

πιο εντυπωσιακά και θα συμπληρώσει απόλυτα τη λίστα των 

επιθυμιών τους. Πρωινός στόχος μας η Τσανγκγιέ, μια πόλη με 1,2 

εκατ. κατοίκους στη Βόρεια Κίνα. Οδηγώντας στη βόρεια πλευρά 

του «δρόμου του μεταξιού», θα διασχίσουμε τη βορειοδυτική όχθη 

του Κίτρινου Ποταμού, δηλαδή τη σημαντικότερη διαδρομή προς 

την Κεντρική Ασία για τους εμπόρους και τον στρατό, και θα 

επισκεφθούμε τον ναό του Μεγάλου Βούδα. Αλήθεια, έχετε ξαναδεί 

πολύχρωμα βουνά; Πρόκειται για ένα φαινόμενο μοναδικό. 

Οριζόντιες πινελιές χρωμάτων του ουράνιου τόξου δίνουν μια 

εξωπραγματική διάσταση στο τοπίο. Θαρρείς και το έχει 

ζωγραφίσει ο Βαν Γκογκ…  

 

14η ημέρα: Τσανγκγιέ - Ζινίνγκ 

Όλα είναι δρόμος 

Οδηγώντας ανατολικά 370 χιλιόμετρα θα φτάσουμε έπειτα από 

περίπου πέντε ώρες στη Ζινίνγκ, μια πόλη 2,2 εκατομμυρίων 

κατοίκων, με ιστορία 2.100 χρόνων και σύγχρονες οικονομικές και 

τεχνολογικές ζώνες. Η φύση της διαδρομής αυτής μεγαλειώδης: 

ατέλειωτα εύφορα λιβάδια μοναδικής ομορφιάς θα μας 

αποζημιώσουν για τη μεγάλη διαδρομή. Η Κίνα έχει πολλά 

πρόσωπα και εδώ συναντάμε από την άποψη της φυσικής 

ομορφιάς ένα από τα ωραιότερα.  

 

15η ημέρα: Ζινίνγκ 

Στην πύλη του Θιβέτ 

Η ημέρα είναι αφιερωμένη για επίσκεψη και ξενάγηση στο θιβετιανό 

μοναστήρι Τάερ, στο οποίο «παντρεύεται» η αρχιτεκτονική του Θιβέτ 

με αυτήν της κινέζικης δυναστείας των Χαν. Ύστερα από αυτήν τη 

δυνατή γεύση από Θιβέτ θα επισκεφθούμε το Μουσείο Θιβετιανής 

Ιατρικής, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον τζαμί. Η θρησκεία και η 

ιατρική συναντιούνται σε αυτήν την πόλη που ανά τους αιώνες 

στηρίχτηκε οικονομικά στην ξυλεία, στο μαλλί και το αλάτι. Η 

σημασία της ήταν μεγάλη, καθώς αποτελούσε τον βασικό άξονα 

του βόρειου «δρόμου του μεταξιού», σε μία από τις βασικές πύλες 

του Θιβέτ. Η πόλη αυτή, που σφυρηλατήθηκε μέσα από πολέμους, 

βρήκε επιτέλους την ηρεμία της, ονομάστηκε Ζινίνγκ, δηλαδή 

«ειρήνη στα δυτικά» και καθιερώθηκε ως σημαντικό θρησκευτικό 

κέντρο των Βουδιστών.  

 

16η ημέρα: Ζινίνγκ - Λαντσόου - Λίνσια 

Από το χθες... βολίδα στο σήμερα 

Από το Ζινίνγκ με το τρένο-βολίδα θα προσεγγίσουμε το Λαντσόου, 

πρωτεύουσα της επαρχίας Γκανσού στη Βορειοδυτική Κίνα. Στο 

Λαντσόου θα επισκεφθούμε το επαρχιακό Μουσείο Γκανσού, ένα 

σημαντικό μουσείο τοπικής ιστορίας, στις συλλογές του οποίου 

περιλαμβάνονται πάνω από 350.000 αντικείμενα. Η πόλη αυτή είναι 

χτισμένη στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού, σε υψόμετρο 1.600 

μέτρων, και αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο που συνδέει τις 

δυτικές με τις ανατολικές επαρχίες. Τον 3ο αιώνα π.Χ., κατά τη 

διάρκεια της δυναστείας Τσιν, αποτέλεσε τμήμα του «δρόμου του 

μεταξιού», ενώ επί δυναστείας Χαν ήταν γνωστή ως «χρυσή πόλη» 

λόγω της στρατηγικής της θέσης. Το 1920 έγινε το επίκεντρο της 

σοβιετικής επιρροής στην Κίνα, αλλά κατά τη διάρκεια του Β’ 

Τα χρωματιστά βουνά της Τσανγκγιέ 

 

____ 

Ο μεγάλος Βούδας 

 

____ 

Μοναστήρι Ταέρ 

 

____ 



 

 
 

Παγκοσμίου Πολέμου βομβαρδίστηκε σφοδρά από τους Ιάπωνες. Η 

επόμενη διαδρομή μας θα μας οδηγήσει οδικώς στη μικρή «Μέκκα» 

της Κίνας, τη Λινξιά.  

 

 

 

 

17η ημέρα: Λινξιά - Λαντζόου - Πεκίνο  

Τελευταίες εικόνες 

Επίλογος σε αυτό το μοναδικό οδοιπορικό του μεταξιού, η βαρκάδα 

και η ξενάγηση στα γεμάτα σκαλιστούς Βούδες σπήλαια Μπίγκλινγκ, 

κατά μήκος του Κίτρινου Ποταμού. Το τέλος της ημέρας θα μας βρει 

στο Πεκίνο, όπου θα φτάσουμε αεροπορικώς.  

  

18η ημέρα: Χουτόνγκ - Ναός του Ουρανού - Αναχώρηση από το 

Πεκίνο  

Zai Jian (Αντίο, στα Κινέζικα) 

Ο δικός μας… δρόμος του μεταξιού φτάνει στο τέλος του. Η 

μοναδική Κίνα με τα πολλά πρόσωπα και τη μακραίωνη ιστορία της 

μας αποχαιρετά. Πριν όμως την αποχαιρετήσουμε και εμείς, θα 

επισκεφθούμε τα γραφικά χουτόνγκ, γειτονιές-απομεινάρια της 

παλιάς πόλης που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα πίσω από 

την «απαγορευμένη πόλη». Θα περπατήσουμε ανάμεσα στα μικρά 

γκρίζα σπιτάκια με τα γραφικά σοκάκια, για να γνωρίσουμε το 

παραδοσιακό Πεκίνο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ναό του 

Ουρανού, το λαμπρότερο μνημείο της πόλης, το μοναδικό κυκλικό 

κτίσμα όλης της χώρας, εξαίρετο δείγμα της αρχιτεκτονικής των 

Μινγκ και ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα λατρείας της 

αρχαιότερης θεότητας των Κινέζων, του Ουρανού. Βραδινή 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα, όπου θα 

φτάσουμε την επομένη.  

 

19η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη / Λάρνακα  

 

 

 

 

 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες 

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαντζόου 

____ 

Λαντζόου 

____ 



 

 
 

 

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. 

  

 

** 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, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.  

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα 

 

€ 3790 

Από Θεσσαλονίκη* 

 

€ 3950 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

 

Από Λάρνακα** 

 € 4770  
με τους φόρους 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 720 € 

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. 

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Ναός Ουρανού 

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. 



 

 
 

 

 
Σημαντικές 

παρατηρήσεις 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή 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-

mailκ.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. 

 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Qatar 

Airways.  

 Οδικές μεταφορές και διαδρομές με το 

τρένο-βολίδα. 

 Ξενοδοχεία 4*, εκτός από τη Λίνσια όπου 

το ξενοδοχείο είναι 3*, από τα καλύτερα 

διαθέσιμα στην περιοχή.  

 Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία 

στη χώρα. 

 Μεταφορές και ξεναγήσεις και είσοδοι σε 

αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα.  

 Ημιδιατροφή (κινέζικα γεύματα) 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση ( ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός 

από Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 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.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: € 780 
 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας 

μια ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη 

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων 

οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά 

για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το 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.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στα έντυπά μας και στο σάιτ μας στο 

Ίντερνετ. Αν θέλετε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να 

σας αποσταλούν. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 

εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 

τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 

μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

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

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

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

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


