
 

 

  

 Αναχωρήσεις 2021: 28.01, 11.02, 08.03, 22.03, 27.04, 21.05 , 24.09, 22.10, 19.11 

            6 ημέρες 

Με έμπειρο Έλληνα αρχηγό που θα είναι συνεχώς μαζί σας 

Κουβέιτ – Ντόχα 

με jeep σαφάρι στην έρημο 
 

Με 3 διαν/σεις στο Κουβέιτ και 2 διαν/σεις στην Ντόχα 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουβέιτ – Ντόχα  

με σαφάρι 4x4 στην έρημο 

 

 

Ελάχιστες περιοχές του πλανήτη διαθέτουν 

τόση πλούσια ιστορία που χάνεται στους 

αιώνες, τέτοιο χαρμάνι πολιτισμών και 

θρησκειών που καθόρισε και επηρέασε τη 

μοίρα της ανθρωπότητας και τόσους 

ζεστούς, φιλόξενους και συναρπαστικούς 

ανθρώπους. 

 

Είναι από τις πιο… παρεξηγημένες αλλά και 

ταλαιπωρημένες γωνιές του κόσμου, ένας 

τόπος που λόγω της γεωγραφικής του 

σημασίας και του φυσικού του πλούτου, 

ήταν πάντα στο επίκεντρο της αιώνιας 

γεωπολιτικής σκακιέρας πάνω στην οποία οι 

ισχυροί του κόσμου μοίραζαν, πολεμούσαν 

και ξαναμοίραζαν εκτάσεις, πόλεις, ερήμους 

και κοιτάσματα. 

 

Ενσωματώνοντας την ιστορία και την εξέλιξη 

ολόκληρης της ανθρωπότητας, η Μέση 

Ανατολή δεν ησύχασε ποτέ, αλλά και δεν 

έπαψε ποτέ να εξελίσσεται, πατώντας, όμως 

γερά με το ένα πόδι στην ανεξάντλητη 

παράδοσή της. 

 

Μια επίσκεψη σε οποιαδήποτε χώρα της, 

είναι πάντα ένα ταξίδι από τον αρχαίο κόσμο 

στον μεσαίωνα και από εκεί στο σήμερα - 

μια γνωριμία με έθνη, θρησκείες, και τοπικές 

ιδιαιτερότητες, που αφήνει τις πιο όμορφες 

εντυπώσεις, κόντρα σε προκαταλήψεις και 

στερεότυπα. 

 

Επισκεπτόμαστε λοιπόν το ΚΟΥΒΕΪΤ και την 

ΝΤΟΧΑ του Κατάρ, σε ένα σπάνιο ταξίδι-

Expedition του Versus! 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

Ψαγμένες, ακριβές, δραστηριότητες και 

επισκέψεις, απλόχερα δοσμένες από το Versus 

καθιστούν αυτό το σπάνιο πολυτελές ταξίδι-

Expedition, απρόσμενη πολιτιστική εμπειρία 

στην Αραβική χερσόνησο. Συγκρίνετε και μη 

συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο: 

 

 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Πόλη του Κουβέιτ 

σε ξενοδοχείο 5* (Radisson Blu Kuwait). 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Ντόχα σε 

ξενοδοχείο 5* (Souk Wakif Boutique Hotel by 

Tivoli) 

 Το ταξίδι είναι 6 ημερών αλλά 5 διανυκτερεύσεων 

λόγω εξαιρετικών πτήσεων! 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Επίσκεψη στον τριπλό πύργο Kuwait Towers, 

όπου ανεβαίνουμε σε ύψος 120 μ. για να 

απολαύσουμε την 360ο θέα της πόλης.  

 Επισκέψεις στο Εθνικό Μουσείο του Κουβέιτ και 

το ιδιωτικό μουσείο Tareq Rajab. 

 Επίσκεψη στο Μεγάλο Τζαμί του Κουβέιτ. 

 Επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Sheikh 

Abdullah Al Salem, στο Κουβέιτ. 

 Σαφάρι στην έρημο με jeep 4x4 (στο Κατάρ, 

κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία).  

 Επίσκεψη στο περίφημο νησί Pearl του Κατάρ 

(οδικώς). 

 Επίσκεψη στο νέο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ, 

εμπνευσμένο από το ρόδο της ερήμου. 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, πάνω 

σε τεχνητό νησί. 

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός και όχι τοπικός 

ελληνόφωνος για περικοπή κόστους. Ο αρχηγός 

μας έχει εξαιρετική γνώση της περιοχής, και θα 

μας δείξει ένα άλλο πρόσωπο της περιοχής, 

πέρα από συνηθισμένες τουριστικές 

προσεγγίσεις. 

 

 

  Το ταξίδι είναι 6ημερών αλλά 5 διανυκτερεύσεων 

λόγω εξαιρετικών πτήσεων! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο ταξίδι σχεδιασμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια με τη βαθιά εμπειρία του 

Versus Travel στην περιοχή, περιλαμβάνει δύο μικρούς αλλά πολύ χαρακτηριστικούς 

προορισμούς, με τόσα κοινά και άλλες τόσες αντιθέσεις, που τελικά το καθιστούν μια μικρή 

ταξιδιωτική ανθολογία ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. 

Στην κορυφή του Κόλπου και πρώτη μας στάση, σφηνωμένο ανάμεσα στους δύο τεράστιους 

γείτονες, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, το Κουβέιτ αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς και 

παραδοσιακούς αραβικούς προορισμούς. Ενώ είναι μια χώρα που διαθέτει τεράστιες 

ποσότητες φυσικού πλούτου, δεν το φωνάζει και δεν έχει επιλέξει την ξέφρενη επίδειξη χλιδής 

άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Καταριανοί δεν 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντισταθμίσουν τη σκληρή και άγονη γη που τους έλαχε με 

υπερσύγχρονες υποδομές, κτίρια, μεγάλες λεωφόρους και όσο το δυνατόν περισσότερο 

πράσινο μπορεί να χωρέσει και να συντηρηθεί στην έρημό τους. 

Και παρά, ή ίσως εξ αιτίας, του μικρότερου αριθμού τουριστών σε σχέση με τους πιο δημοφιλείς 

προορισμούς της περιοχής, ο μικρός αυτός τόπος που ξεπέρασε με αποφασιστικότητα τα 

τραύματα της εισβολής και του πολέμου, θα μας προσφέρει μια σπάνια και αλησμόνητη 

ταξιδιωτική εμπειρία. 

Στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας, στο Κατάρ, θα προσγειωθούμε σε έναν φανταστικό κόσμο, 

με τεχνητά νησιά, μαρίνες, γυάλινους φουτουριστικούς ουρανοξύστες και χιλιάδες 

φοινικόδεντρα που μοιάζει να έχει βγει από ταινία του κινηματογράφου. Είναι μια από τις χώρες - 

εμιράτα του Κόλπου, που δεν τσιγκουνεύτηκε τα πετροδολάρια της για να μεταμορφωθεί από 

μια αποπνικτική, σκονισμένη χερσόνησο της απέραντης ερήμου σε έναν υπερπολυτελή 

καταναλωτικό παράδεισο βγαλμένο από το μέλλον.  

Η χλιδή και ο πλούτος είναι καθημερινότητα: Υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική, πανύψηλα κτήρια 

που κρύβουν τον ουρανό, εμπορικά κέντρα που κάνουν την Νέα Υόρκη να ζηλεύει, 

συνυπάρχουν με την αυστηρή αραβική παράδοση που παρά το άλμα προς τα εμπρός δεν έχει 

σε καμία περίπτωση εγκαταλειφθεί. 

Αυτή η παράδοση με τα χίλια πρόσωπα και τις ρίζες αιώνων είναι κάτι που και οι δύο 

προορισμοί αυτού του μαγευτικού ταξιδιού μοιράζονται, παρά τις διαφορές τους. Προσηνείς 

άνθρωποι, γεύσεις, αρώματα, βαθιά θρησκευτική πίστη και ο καυτός ήλιος του Περσικού 

Κόλπου, θα μας χαρίσουν τις δικές μας πέντε και μια νύχτες, σ ‘αυτή την ξεχωριστή, 

βασανισμένη αλλά και τόσο ευλογημένη γωνιά του κόσμου. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 212 24/12/2020 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 01:10 06:15 

QR 1070 24/12/2020 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΥΒΕΪΤ 08:15 09:45 

QR 1071 30/12/2020 ΚΟΥΒΕΪΤ – ΝΤΟΧΑ  11:00 12:25 

QR 207 30/12/2020 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 15:35 20:35 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 212 08/03/2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 01:25 05:35 

QR 1084 08/03/2021 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΥΒΕΪΤ 07:05 08:30 

QR 1071 13/03/2021 ΚΟΥΒΕΪΤ – ΝΤΟΧΑ  11:00 12:25 

QR 211 13/13/2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 18:45 22:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 212 22/03/2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 01:10 06:15 

QR 1070 22/03/2021 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΥΒΕΪΤ 08:15 09:45 

QR 1071 27/03/2021 ΚΟΥΒΕΪΤ – ΝΤΟΧΑ  11:00 12:25 

QR 207 27/03/2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 15:35 20:35 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

QR 212 27/04/2021 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 01:10 06:15 

QR 1070 27/04/2021 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΥΒΕΪΤ 08:15 09:45 

QR 1071 02/05/2021 ΚΟΥΒΕΪΤ – ΝΤΟΧΑ  11:00 12:25 

QR 207 02/05/2021 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 15:35 20:35 



 

 
 

Κουβέιτ, η ιστορία πίσω από τους αμμόλοφους και τους ουρανοξύστες 

Η γενικότερη εντύπωση που έχουμε 

για το Κουβέιτ είναι… 

«πετροδόλαρα». Και πράγματι, 

αυτό ισχύει. Μιλάμε για μια χώρα 

μικρότερη σε έκταση από την 

Πελοπόννησο η οποία όμως έχει 

την 4η ισχυρότερη οικονομία στον 

κόσμο! Αυτό λέει το 50% της 

ιστορίας. Το άλλο 50% το λέει η 

γεωλογία: ολόκληρη σχεδόν η 

χώρα καταλαμβάνεται από έρημο. 

Νεογενή και χωρίς καθόλου 

ποτάμια. Κοντά στον κόλπο του 

Κουβέιτ υπάρχουν ορισμένες 

πηγές γλυκού νερού και κάποιες 

ακόμη ανακαλύφθηκαν το 1961 

στο βόρειο τμήμα της χώρας – από 

αυτές υδροδοτείται η πρωτεύουσα 

μέσω αγωγού.  

Το θαύμα που έχει συντελεστεί στο 

εμιράτο του Κουβέιτ έχει να κάνει με 

τη δόμηση. Χάρη στον τεράστιο 

φυσικό πλούτο του (σε πετρέλαιο) 

η χώρα είχε τη δυνατότητα να 

υποτάξει την έρημο (με 

αφαλάτωση και πολύ μπετόν) και 

να στήσει πάνω στην κινούμενη 

άμμο ένα… Μανχάταν, με 

καταπράσινους κήπους, 

εξωπραγματικής πολυτέλειας επαύλεις, καταγάλανες πισίνες και κοραλλιογενείς παραλίες. Με μουσεία, 

εμπορικά κέντρα τεραστίων διαστάσεων και επιχειρηματικά κέντρα που προκαλούν δέος. Όλα αυτά 

όμως χωρίς ίχνος ξενομανίας. Οι παραδόσεις τηρούνται πιστά. Η θρησκεία διαφεντεύει. Ο εμίρης 

λατρεύεται. Και η ζωή είναι αρκετά πιο ελεύθερη σε σχέση με άλλες αραβικές χώρες. Στα μουσεία του 

Κουβέιτ βλέπεις τρία πράγματα: πλούσια παράδοση των Βεδουίνων, απόλυτη γνώση του πλούτου του 

πετρελαίου, μνήμες από τον πόλεμο με το Ιράκ… 

Ναι, αυτό είναι ένα μελανό σημείο στην ηλιοφώτιστη ιστορία αυτής της πετρελαιοπαραγωγού χώρας, 

που καλύπτει το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Η ιστορία με το Ιράκ άρχισε το 1961 όταν η 

Μεγάλη Βρετανία και το Κουβέιτ υπέγραψαν σύμφωνο με το οποίο τέθηκε τέρμα στο καθεστώς της 

βρετανικής κυριαρχίας που ίσχυε από το 1899. Βεβαίως η ανεξαρτητοποίηση έγινε με έναν όρο: 

διασφαλίστηκαν τα βρετανικά οικονομικά συμφέρονταστο διπλωματικό πλαίσιο «φιλίας και στενής 

συνεργασίας» των δύο χωρών.Όμως6 ημέρες μετά την ανεξαρτητοποίηση ο πρωθυπουργός του 

γειτονικού Ιράκ, σε επίσημη ανακοίνωσή του, περιέγραψε το Κουβέιτ ως «αναπόσπαστο τμήμα του 

Ιράκ» με το επιχείρημα ότι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας το κρατίδιο ανήκε διοικητικά στην επαρχία 

της Βασόρας (της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ μετά τη Βαγδάτη) και ότι με την ιδιότητα αυτή 

το είχε αναγνωρίσει και η Μεγάλη Βρετανία το 1899.Αμέσως ο εμίρης, επικαλούμενος κίνδυνο 

σύρραξης, ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια των Βρετανών και την έλαβε. Η κρίση αποσοβήθηκε τότε  



 

 
 

καθώς το Ιράκ υπαναχώρησε λίγους μήνες αργότερα. Το 1990 όμως, στον Πόλεμο του Κόλπου 

επανέκαμψε και κατέλαβε το Κουβέιτ. Αποχώρησε και πάλι 6 μήνες αργότερα με επέμβαση των ΗΠΑ και 

δυνάμεων του δυτικού και του αραβικού κόσμου. 

Σήμερα το Κουβέιτ χάρη στον πετρελαϊκό πλούτο, κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στα κράτη του 

Περσικού Κόλπου και του αραβικού κόσμου γενικότερα. Η δυναστεία αλ-Σαμπάχ κατέχει την εξουσία 

από το 1756.Επίσημη γλώσσα είναι η αραβική, ενώ η αγγλική θεωρείται άτυπα δεύτερη γλώσσα. Ο 

ιθαγενής πληθυσμός είναι αραβικής καταγωγής. Οι κάτοικοι είναι σχεδόν στο σύνολό τους 

μουσουλμάνοι (85%, το 70% των οποίων είναι σουνίτες και το 30% σιίτες). Υπάρχει επίσης ένας μικρός 

αριθμός μειονοτήτων από χριστιανούς και ινδουιστές (Ινδοί μετανάστες). Η κυβέρνηση το 1994 

προώθησε την αποχώρηση των Παλαιστίνιων μεταναστών (που αποτελούσαν τη μεγαλύτερη 

μειονότητα), επειδή είχαν υποστηρίξει την ιρακινή εισβολή.Υπηκοότητα πάντως χορηγείται μόνο σε 

όσους μπορούν να αποδείξουν τη γενεαλογία τους στη χώρα πριν το 1920 και σύμφωνα με νόμο του 

1981, αυτοί πρέπει απαραιτήτως να είναι μουσουλμάνοι. 

Όσο για το κλίμα… παρουσιάζει κι αυτό ανάλογες διαβαθμίσεις και είναι κατά βάσιν ερημικό. Οι 

θερμοκρασίες κυμαίνονται από 2°C έως 50°C, με μεγάλες διαφορές τόσο σε ημερήσια όσο και σε 

ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το θερμόμετρο κατεβαίνει και κάτω από το μηδέν. Αυτό 

συμβαίνει όταν φυσάει ο άνεμος σιμάλ. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Ντόχα, η πρωτεύουσα του Κατάρ και του AlJazeera 

Ιδρύθηκε μόλις το 1820, όταν το Κατάρ ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σαν επέκταση της 

κοντινής πόλης Αλ Μπίντα και λειτουργούσε περίπου για έναν αιώνα ως λιμάνι αλίευσης 

μαργαριταριών. Μη φανταστείτε όμως τίποτα μεγαλειώδες. Ας πούμε ότι ήταν κάτι σαν ψαροχώρι, που 

δεν ξεχώριζε καν από την γειτονική Αλ Μπίντα στις χαρτογραφήσεις της εποχής. Σε πρωτεύουσα 

αναδείχθηκε πρόσφατα, το 1971, όταν το Κατάρ έπαψε να είναι αγγλικό προτεκτοράτο.  

Θεωρητικά η πόλη θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό λιμάνι της αραβικής χερσονήσου, ωστόσο τα 

πολύ ρηχά νερά δυσκόλευαν τα πλοία να ελλιμενιστούν. Έτσι το ψάρεμα και τα μαργαριτάρια 

αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων της. Το 1907 υπήρχαν 350 

καΐκιααλίευσηςμαργαριταριώνκαι 6.300 ψαράδες. Οι τιμές του πολύτιμου κοσμήματος ήταν διπλάσιες 

σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα και όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά. Όμως εκείνη τη χρονιά έγινε 

το μοιραίο – οι τιμές έπεσαν με την ανάπτυξη της καλλιέργειας μαργαριταριών. Ο εμίρης Τζασίμ Αλ 

Θανί αναγκάστηκε να πουλήσει μισοτιμήςόλη τη σοδειά και η κατάσταση άρχισε να πιέζει. Τότε 

ιδρύθηκε και το πρώτο τελωνείο του Κατάρ, στο λιμάνι της Ντόχας.  

Η οικονομία της πόλης και συνακολούθως της χώρας ξαναείδε μία σχετική ανάκαμψη τις δεκαετίες του 

1920 και του 1930. Ήτανμετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Οθωμανοί παρέδωσαν το 

Κατάρ στους Βρετανούς και άρχισε να γίνεται εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών. Τα μαργαριτάρια 

είχαν πλέον βγει από τον οικονομικό χάρτη των κρατικών εσόδων – το τελικό χτύπημα το έδωσε το 

κραχ. Η Ντόχα ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συντηρήσει τους ψαράδες κατοίκους της και άρχισε να 

αδειάζει. Μέχρι τις δεκαετίες 1960 και 1960 που εντατικοποιήθηκε η εξόρυξη πετρελαίου. Τότε, 

προκειμένου να μπορεί να γίνει ελεύθερα το εμπόριο του πολύτιμου καυσίμου, άρχισαν και οι εργασίες 

κατασκευής του λιμανιού. Τη δεκαετία 1970 ήταν πια αρκετά βαθύ για να υποδέχεται τα μεγάλα 



 

 
 

φορτηγά πλοία. Και ήδη από το 1971 η Ντόχα είχε γίνει η πρωτεύουσα του ανεξάρτητου πλέον Κατάρ. 

Όλα τα άλλα είναι ιστορία.  

Το παλιό ψαρολίμανο με τα ρηχά νερά μετατράπηκε αστραπιαία σε μία υπερσύγχρονη πόλη. Τα 

παραδοσιακά δίχωρα σπίτια που ήταν χτισμένα με λάσπη, πέτρα και κοράλλια έδωσαν τη θέση τους 

σε θεαματικούς ουρανοξύστες. Έγινε αποστράγγιση τμημάτων της παραλίας και κατασκευάστηκαν 

παραλιακές οδοί, συνοικίες και τεχνητά νησιά. Οι πολυεθνικές έρχονταν η μία μετά την άλλη. Οι 

κατασκευαστικές έκαναν διαγωνισμού μεγαλείου. Και το 1996 εξέπεμψε για πρώτη φορά το 

παναραβικό δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι AlJazeeraως το αντίπαλον δέος του αμερικανικού CNN. 

Η Ντόχα σήμερα, πέρα από μία εξωπραγματική μητρόπολη, που συνδυάζει το παραδοσιακό στοιχείο 

με τον φουτουρισμό, αποτελεί και ισχυρότατο επιχειρηματικό κέντρο στον Περσικό Κόλπο και στον 

αραβικό κόσμο εν γένει. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός της είναι κυρίως αλλοεθνής. Οι κάτοικοι αυτής 

της μεγαλούπολης έρχονται από την Ινδία, το Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα, το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες, το 

Μπαγκλαντές, το Ισραήλ, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Τουρκία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, τη Βόρεια 

και Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν 

και εργάζονται στην Ντόχα, σε όλες τις επαγγελματικές κατηγόριες – από υψηλόβαθμα στελέχη μέχρι 

βαστάζοι και θυρωροί. Και συνεννοούνται στα αγγλικά, που είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα της 

χώρας. Ηπρώτηείναιτααραβικά. Οι επαγγελματικοί μετανάστες μέχρι το 2004 απαγορευόταν να έχουν 

ιδιοκτησία γης στην Ντόχα. Σήμερα μπορούν να αγοράσουν ακίνητα, σε κάποιες μεμονωμένες 

περιοχές όπως το Περλ, η Δυτική Όχθη της Λίμνηςκαι η Λουσαΐλ. Τα πράγματα έχουν πλέον αλλάξει. 

Μέχρι  νεωτέρας.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Ημέρα 0: Αναχώρηση το προηγούμενο βράδυ 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Κουβέιτ 

Πτήση από Αθήνα και άφιξη το πρωί στο Κουβέιτ. Μετά 

από τις διαδικασίες για τη Visa θα μεταφερθούμε στο 

ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί ενημέρωση για τον προορισμό 

μας και στη συνέχεια δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

2η ημέρα: Κουβέιτ (ξενάγηση) 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από το ξενοδοχείο και 

οδηγούμε προς τα νότια και έξω από την πόλη για να 

απολαύσουμε μια καταπληκτική ξενάγηση στο Μουσείο 

Oil & Gas Ahmad Al Jaber, στην περιοχή Ahmadi όπου 

θα μάθουμε τα πάντα για το πετρέλαιο και τα φυσικό 

αέριο, από τον σχηματισμό τους, μέχρι την ανακάλυψή, 

την εξόρυξη, την επεξεργασία, καθώς και τα πάντα για τα 

προϊόντα τους και τις χρήσεις τους. 

Εκεί θα δούμε και το συγκλονιστικό και υποψήφιο για 

Όσκαρ, ντοκιμαντέρ Fires of Kuwait σχετικά με την τιτάνια 

προσπάθεια της κατάσβεσης των πυρκαγιών των 

πετρελαιοπηγών κατά τη διάρκεια της Ιρακινής εισβολής.  

Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη στάση για 

φωτογραφίες στο Μουσείο των Μαρτύρων Al Qurain. Το 

μικρό αυτό σπίτι ήταν η βάση των νεαρών μαχητών που 

προσπάθησαν να αντισταθούν στις Ιρακινές δυνάμεις 

εισβολής και οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώθηκαν 

στην μάχη ή κατέληξαν αιχμάλωτοι πολέμου. Το μικρό 

μουσείο διατηρείται στην κατάσταση που έμεινε μετά την 

επίθεση. 

Επιστροφή στην πόλη για να επισκεφθούμε την 

παραδοσιακή αγορά (souq) Mubarakiyah. Τις όμορφες 

εικόνες και γαργαλιστικές μυρωδιές του παζαριού θα 

έχουμε την ευκαιρία να τις γευτούμε αμέσως μετά, με ένα 

χαρακτηριστικό πεντανόστιμο γεύμα τοπικής κουζίνας του 

Κουβέιτ σε ένα διάσημο αραβικό εστιατόριο. 

 Το απόγευμα, σειρά έχει το διασημότερο τοπόσημο της 

πόλης, ο τριπλός πύργος Kuwait Towers. Θα ανέβουμε 

στα 120 μέτρα πάνω από το έδαφος και από την 

περιστρεφόμενη πλατφόρμα θα απολαύσουμε την 

φανταστική θέα 360 μοιρών της πόλης.  

Αμέσως μετά θα κάνουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

περιήγηση στο Εθνικό Μουσείο του Κουβέιτ και θα 

μάθουμε τα πάντα για την ιστορία και την παράδοση της 

χώρας. 

Θα δούμε επίσης τα ευρήματα από το νησί Failaka, το 

οποίο βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων ανοιχτά της 

πόλης. Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή πολιτιστικής 

κληρονομιάς, καθώς βρίσκονται εκεί, μεταξύ άλλων, και τα 

ερείπια της αρχαίας ελληνικής πόλης Ίκαρος. 

Θα κλείσουμε τη μέρα με μια επίσκεψη στο ιδιωτικό 

μουσείο Tareq Rajab το οποίο φιλοξενεί αντικείμενα 

τέχνης, από όλο τον ισλαμικό κόσμο. Αυτό ήταν το 

μοναδικό μουσείο που δεν καταστράφηκε κατά τη διάρκεια 

της εισβολής το 1990, καθώς λόγω της στέγασής του στο 

υπόγειο μιας μεγάλης βίλας, οι εισβολείς δεν το 

ανακάλυψαν. 

3η ημέρα: Κουβέιτ  

Το πρωινό μας είναι ελεύθερο να περιπλανηθούμε και να 
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Λίμπεκ 

 

____ 

εισβολής το 1990, καθώς λόγω της στέγασής του στο 

υπόγειο μιας μεγάλης βίλας, οι εισβολείς δεν το 

ανακάλυψαν. 

 

3η ημέρα: Κουβέιτ  

Το πρωινό μας είναι ελεύθερο να περιπλανηθούμε και να 

ανακαλύψουμε τα κρυμμένα μυστικά της πόλης.  

Το πεντακάθαρο και άψογα συντηρημένο πάρκο Al 

Shaheed είναι μια καταπράσινη όαση δροσιάς με 

φοινικόδεντρα και λίμνες που παραμένει ανοιχτό μέχρι τα 

μεσάνυχτα.  

Το Μεγάλο Τζαμί, που έμεινε άθικτο κατά την εισβολή, μπορεί 

να δεχτεί έως και 10.000 πιστούς ενώ είναι κατασκευασμένο 

από πολυτελή υλικά, μάρμαρο, γυαλί και μωσαϊκό που 

μεταφέρθηκαν από όλο τον κόσμο. 

Άλλες επιλογές κατά τη διάρκεια του ελεύθερου πρωινού 

μας είναι το εντυπωσιακό μουσείο κλασικών αυτοκινήτων, η 

μεγάλη ψαραγορά, αλλά και μια βόλτα στη μεγάλη 

προκυμαία μήκους 10 χλμ, με τις διάσπαρτες παραλίες και 

τα πάρκα της. 

Μετά το μεσημεριανό γεύμα που θα απολαύσουμε σε 

εστιατόριο της επιλογής μας, θα επισκεφθούμε ένα από τα 

μεγαλύτερα πολιτιστικά πάρκα στον κόσμο, το Πολιτιστικό 

Κέντρο Sheikh Abdullah Al Salem, το οποίο αποτελείται από 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, το Κέντρο Αραβικής και Ισλαμικής Επιστήμης, 

το Μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο Διαστήματος. 

Δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε ένα ταξίδι στο 

Κουβέιτ χωρίς ψώνια. Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του 

Κουβέιτ και δεύτερο μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή, είναι το 

Grand Avenues, μια καταναλωτική Disneyland. Εμπειρία και 

μόνο να το επισκεφθεί κανείς, ακόμα κι αν δεν επιθυμεί να 

ψωνίσει. 800 καταστήματα και δεκάδες εστιατόρια χτισμένα 

με αρχιτεκτονική που θυμίζει εμπορικούς δρόμους των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων. Shop till you drop, μέχρι 

την επιστροφή για το τελευταίο δείπνο στο ξενοδοχείο μας. 

 

4η ημέρα: Κουβέιτ – Ντόχα (σαφάρι στην έρημο) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση μας προς τη Ντόχα του Κατάρ. 

Κάνουμε check in και ξεκινάμε την περιπέτεια κατευθείαν 

προς τον νότο με μία στάση στο θέρετρο Sealinebeach. 

Εδώ οι επαγγελματίες οδηγοί των 4Χ4 θα ξεφουσκώσουν τα 

ελαστικά των οχημάτων, τόσο όσο χρειάζεται για να τα 

προετοιμάσουν για την πορεία πάνω στις αμμοθίνες, ένα 

συναρπαστικό «σαφάρι» μέσα στην έρημο.  

Θα φτάσουμε μέχρι την απόκοσμη Εσωτερική Θάλασσα 

κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια 

θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα κάνουμε δύο στάσεις όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να τραβήξουμε όμορφες φωτογραφίες από τις 

ειδυλλιακές εικόνες του ηλιοβασιλέματος στην έρημο. 

Όποιος επιθυμεί θα έχει επίσης την ευκαιρία να κολυμπήσει 

στα νερά του Κόλπου.  Επιστροφή και δείπνο στο 

ξενοδοχείο.  



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η ημέρα: Ντόχα (ξενάγηση, εκδρομή στο βόρειο Κατάρ) 

Μετά το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε στο Pearl, το 

απίστευτο τεχνητό νησί σε σχήμα όστρακου που όλοι 

έχουμε θαυμάσει σε φωτογραφίες και ταξιδιωτικές 

εκπομπές. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα 

κατασκευαστικό θαύμα της σύγχρονης μηχανικής με το 

οποίο οι αρχές του Εμιράτου έδωσαν στην πολυτέλεια νέο 

νόημα.  

Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το Katara, το εκπληκτικό 

πολιτιστικό χωριό χτισμένο πάνω σε μια πανέμορφη 

παραλία στην καρδιά της Ντόχα, το οποίο διαθέτει 

αμφιθέατρο, όπερα, γκαλερί τέχνης και εστιατόρια με 

κουζίνα από πολλές χώρες και πολιτισμούς. 

Θα καταλήξουμε στο Souq Waqif, το παραδοσιακό παζάρι 

με τον συναρπαστικό λαβύρινθο των διαδρόμων που 

διατηρεί τον παλιό χαρακτήρα του και την αυθεντική 

ανατολίτικη ατμόσφαιρα, γεμάτο με καφέ και εστιατόρια 

ανάμεσα στα εκατοντάδες μικροσκοπικά καταστήματα. Ένα 

πραγματικά μαγευτικό μέρος για να εξερευνήσουμε. 

Λίγο αργότερα θα επισκεφτούμε το πολυαναμενόμενο για 

χρόνια Εθνικό Μουσείο του Κατάρ που άνοιξε για το κοινό 

μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Ένα δημιούργημα του 

Γάλλου αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ που κόβει την ανάσα, 

εμπνευσμένο από το σχήμα του ρόδου της ερήμου. Το 

μουσείο στεγάζει ολόκληρη την ιστορία της χώρας, 

πατώντας στο παρόν της και ατενίζοντας το μέλλον της. 

Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το τεχνητό νησάκι πάνω 

στο οποίο είναι κατασκευασμένο το εκπληκτικό Μουσείο 

Ισλαμικής Τέχνης. Σχεδιασμένο από τον εμπνευστή της 

πυραμίδας του Λούβρου, το μουσείο είναι ένα ακόμα 

αρχιτεκτονικό θαύμα που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στον 

κόσμο συλλογή αριστουργημάτων Ισλαμικής Τέχνης: 

Μεταλλοτεχνία, κεραμική, κόσμημα, ξυλογλυπτική, υφαντική 

και υαλουργία. 

Το απόγευμα θα κάνουμε ένα «ταξίδι στον χρόνο» 

ξεκινώντας από τη μικρή παλιά πόλη-λιμάνι του Al Khor, 

επίκεντρο κάποτε του ψαρέματος και της επεξεργασίας 

μαργαριταριών της χώρας. Περνώντας μέσα από το Al 

Thakira, θα θαυμάσουμε τα μανγκρόβια, συστάδες 

δέντρων που αναπτύσσονται μέσα στο θαλασσινό νερό 

της ακτής, ένα αρχαίο τζαμί στο AI-Jassasiya και το ιστορικό 

φρούριο Zubara έναν σημαντικό αρχαιολογικό τόπο και 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, στο οποίο 

ανασκαφές πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα. 

Τέλος θα περάσουμε από ένα παραδοσιακό χωριό με 

σπίτια χτισμένα από ασβεστόλιθο και λάσπη και θα 

φτάσουμε μέχρι το βορειότερο σημείο της χώρας, το Al 

Shamal, απ’ όπου θα αντικρύσουμε το γειτονικό εμιράτο 

του Μπαχρέιν. 

 Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 

6η ημέρα: Ντόχα – Πτήση επιστροφής 

Ελεύθερη μέρα για περιπλάνηση και αγορές στα 

παραδοσιακά souq στην περιοχή του ξενοδοχείου και στη 

συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο. 

 

 

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 ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

  

Αναχωρήσεις 2021: 28.01, 11.02, 08.03, 22.03, 27.04, 21.05, 24.09, 22.10, 

19.11 

€ 1.199 
 € 1.379 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.789 

Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 470 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Qatar. 

 Ξενοδοχεία 5*: στο Κουβέιτ το Radisson Blu Kuwait, 

στην Ντόχα το Wakif Souk Boutique Hotel by Tivoli 

Doha (σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των 

αναφερθέντων, θα επιλεγούν ίσης κατηγορίας 

ξενοδοχεία). 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις με Έλληνα αρχηγό/συνοδό και 

αγγλόφωνους τοπικούς ξεναγούς.  

 Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν. 

 Διαδικασία βίζας εισόδου στο Κουβέιτ (με διαδικασία 

fast track, κατά την άφιξή μας στο Κουβέιτ) 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel 

 

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 εισόδους σε μουσεία και 

αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά 

αναψυκτικά κλπ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, 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. 490 € 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την είσοδο στο Κουβέιτ και το 

Κατάρ είναι απαραίτητο το διαβατήριο να μην φέρει 

σφραγίδα Ισραήλ και να έχει κενές σελίδες. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

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 Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 



 

 
 

 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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 με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

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

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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, στο Σύνταγμα, 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! 


