
 

 

  

 Αναχωρήσεις 2021: 26.04, 26.05, 07.06, 21.06, 28.07, 19.09    8, 14 ημέρες      

 

Χερσόνησος Κριμαίας  
Βόρειος Καύκασος: Βόρεια Οσετία  
– Τσετσενία – Νταγκεστάν 

Με εμπειρότατο Έλληνα αρχηγό  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χερσόνησος Κριμαίας 
Βόρεια Οσετία – Τσετσενία 
- Νταγκεστάν 

 

Ένα ταξίδι-ύμνος 8 ή 14 ημερών, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από 
το Versus Travel. Εκεί όπου η ιστορία συνα-
ντά την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ένα 
ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα απομεινάρια 
των αρχαίων ελληνικών αποικιών, τις ό-
μορφες πόλεις με ονόματα που μαρτυρούν 
την ελληνική τους ρίζα, τις μεσαιωνικές ορ-
θόδοξες εκκλησίες, τα οθωμανικά κάστρα 
και τα παλάτια των τσάρων. Περπατάμε σε 
καταπράσινα επίπεδα τοπία, ανακαλύ-
πτουμε κρυμμένα μυστικά, αφουγκραζό-
μαστε τα κελεύσματά της, νιώθουμε την 
ορθόδοξη κουλτούρα, εξερευνούμε εκκλη-
σιαστικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, 
θαυμάζουμε μπαρόκ εκκλησίες με χρυσούς 
τρούλους και ανεβαίνουμε τα μυθικά βουνά 
του Καυκάσου! 

 

Η διαφορετικότητα του 
Versus 

 

Ένα πρωτοφανές ταξίδι για τα ελληνικά δεδομένα, 
ένα μοναδικό οδοιπορικό στην ευρύτερη περιοχή 
της Κριμαίας, μέσα από ξεναγήσεις σε απάτητα 
μέρη και μυστηριώδεις προορισμούς που κουβα-
λούν μια μακραίωνη ιστορία από αρχαιοελληνικά 
στοιχεία. Φθάνοντας μέχρι το Νταγκεστάν και την 
Τσετσενία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για 
ένα ταξίδι που πραγματοποιείται πρώτη φορά στις 
εν λόγω περιοχές, καθώς δεν έχει βρεθεί ξανά ελλη-
νικό group εκεί.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι το ταξίδι απευθύνεται σε 
συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, που εκτός από τα 
πολιτιστικά στοιχεία και τα μνημεία της περιοχής, 
επιθυμούν να εξερευνήσουν την ιστορία του τόπου 
και να έρθουν σε επαφή με μέρη χωρίς ιδιαίτερη 
τουριστική υποδομή για να γνωρίσουμε ορεσίβιες 
φυλές του Καυκάσου. 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

• Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στη Σεβαστόπολη. 
• Ξενοδοχεία 4* σε Αλούστα, Φεοντοσίγια και 

Κρασνοντάρ. Στις υπόλοιπες πόλεις όπου δια-
μένουμε η τουριστική υποδομή είναι από χαμη-
λή έως πολύ χαμηλή. Έχουμε επιλέξει τα καλύ-
τερα διαθέσιμα καταλύματα.  

• Ημιδιατροφή καθημερινά στην Κριμαία και στο 
Κρασνοντάρ. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα περι-
λαμβάνονται γεύματα (κατά τη διάρκεια της η-
μέρας)  

• Εισόδους σε μουσεία- αξιοθέατα 
• Εμπειρότατο Έλληνα αρχηγό 
• Έμπειρο αγγλόφωνο ξεναγό 
• Γεύματα που θα προσπαθήσουμε πολύ να 

βρίσκονται «κοντά» στην ελληνική παράδοση  
• Διαδρομή με τρένο Κρασνοντάρ-Πιατιγκόρσκ.  
• Βαρκάδα στον όρμο της Μπαλακλάβα. 
• Επίσκεψη στο παραμυθένιο κάστρο Swallow 

Nest. 
• Ξενάγηση στο Λευκό Παλάτι στη Λιβαδειά. 

 



 

 
 

 

  TRAVEL IDENTITY 
 

Ένα ασυνήθιστο εξερευνητικό ταξίδι στη 
χερσόνησο της Κριμαίας και τη Μαύρη 
Θάλασσα. Ανακαλύπτουμε αρχαίες ελληνι-
κές πόλεις που διατηρούν ακόμα και σήμε-
ρα αναλλοίωτη την ονομασία τους, όπως 
και το ελληνικό στοιχείο. Από τη Συμφερού-
πολη και τη Σεβαστούπολη μέχρι τη Γιάλτα 
και στη Σταυρούπολη. Περπατάμε σε κατα-
πράσινα τοπία και ελώδεις ακτές, διασχί-
ζουμε διάσημα φαράγγια, κάνουμε βουτιά 
σε ιαματικά λουτρά, ανακαλύπτουμε κρυμ-
μένα μυστικά, νιώθουμε την ορθόδοξη 
κουλτούρα, θαυμάζουμε μπαρόκ εκκλησίες 
και ανεβαίνουμε τα μυθικά βουνά του Καυ-
κάσου! Το αρχαιοελληνικό παρελθόν της 
Κριμαίας, σε συνδυασμό με το ρωσικό- 
σοβιετικό, συνθέτουν τελικά την εικόνα μιας 
περιοχής με έντονη προσωπικότητα. 

 

HIGHLIGHTS 
 

 Ξεναγήσεις στις ιστορικές ελληνικές πόλεις 
Συμφερόπολη- Σεβαστόπολη. 

 Μοναδική διαδρομή με τρένο για Κρασνοντάρ-
Πιατιγκόρσκ. 

 Xαλαρωτικό boat trip κατά μήκος του Κόλπου 
Μπαλακλάβα. 

 Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας 
Τριάδας, όπου φυλάσσονται τα λείψανα του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού. 

 Προσκύνημα στο μοναστήρι της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, που είναι σκαλισμένο μέσα στα 
βράχια. 

 Επίσκεψη στο Diorama του ιστορικού 
όρους Sapun. 

 Επίσκεψη στο παραμυθένιο γοτθικό κάστρο 
Swallow Nest! 

 Ξενάγηση στο Λευκό Παλάτι, ιταλικού αναγεν-
νησιακού στυλ, στη Λιβαδειά. 

 Βόλτα στη διάσημη οδό Κράσναγια (Red 
Street) στο Κρασνοντάρ. 

 Ανάβαση μέσω τελεφερίκ στο βουνό Μασούκ, 
το «Αρχιπέλαγος των βράχων», με ευεργετική 
βουτιά στα ζεστά ιαματικά λουτρά του! 

 Ανάβαση μέσω τελεφερίκ στο όρος Ελμπρούς, 
την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης με ύψος 
πάνω από 5.000 μέτρα! 

 Περιήγηση στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της 
Τσετσενίας, που έχει χαρακτηριστεί ως «Ντου-
μπάϊ του Καυκάσου». 

 Ξενάγηση στο θρυλικό φαράγγι Sulak (1.920 
μέτρα) που σε βάθος ξεπερνά και το Grand 
Canyon! 

 Βόλτα στον απομονωμένο λόφο Sarykum, ένα 
πραγματικό θαύμα της φύσης! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΜΑΙΑ 8 ΗΜΕΡΕΣ 

  
ΚΡΙΜΑΙΑ – ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
 Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

SU 2113 26/04/2021 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ 00:30 04:20 

SU 1644 26/04/2021 ΜΟΣΧΑ – ΣΥΜΦΕΡΟΠΟΛΗ  07:25 10:00 

SU 1101 03/05/2021 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ – ΜΟΣΧΑ 13:00 15:25 

SU 2112 03/05/2021 ΜΟΣΧΑ – ΑΘΗΝΑ  19:25 23:30 

Αριθμός Πτή-
σης 

Ημερομηνία  
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

SU 2113 26/04/2021 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ 00:30 04:20 

SU 1644 26/04/2021 ΜΟΣΧΑ – ΣΥΜΦΕΡΟΠΟΛΗ  07:25 10:00 

SU 1053 09/05/2020 ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ – ΜΟΣΧΑ 12:10 15:00 

SU 2112 09/05/2020 ΜΟΣΧΑ – ΑΘΗΝΑ  19:25 23:30 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
Eξερευνούμε και ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά την Κριμαία, έξω από τα καθιερωμένα και τους 
χιλιοδιαφημισμένους προορισμούς. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία του ταξιδιού, το άγνωστο, το 
ανεξερεύνητο, το καινοτόμο και το διαφορετικό. Ξεκινάμε με τις ιστορικές πόλεις Συμφερόπολη και 
Σεβαστόπολη, συνεχίζουμε με την γοητευτική Μπαλακλάβα, περνάμε από το Φόρο για να φθάσου-
με έως τη γραφική Γιάλτα και την Αλούστα. Περνάμε από τη Φεοντοσίγια και το Κρασνοντάρ, για να 
καταλήξουμε στην ορεινή Οσετία. Ανακαλύπτουμε τους καλά κρυμμένους θησαυρούς του Καυκά-
σου, καθώς συνεχίζουμε για την πόλη Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, καταλήγοντας στο 
Νταγκεστάν. Μυούμαστε στα μυστικά και τις γοητευτικές όψεις μιας ηπείρου που λίγοι γνωρίζουν και 
έχουν την τύχη να δουν από κοντά... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την Κριμαία στον Καύκασο 
Ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, νότια της Ουκρανίας, ξεπροβάλει η Χερσόνη-
σος της Κριμαίας, ένα από τα ελάχιστα μέρη του πλανήτη όπου η ιστορία αποτυπώνεται ζωντανά σε κάθε 
μία από τις πόλεις της. Ο δεσμός με την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από αειθαλής, γι’ αυτό και κατά το 
μεσαίωνα ήταν γνωστή ως η Ταυρική χερσόνησος των αρχαίων Ελλήνων! Την ονόμασαν έτσι γιατί, σύμ-
φωνα με τον Ηρόδοτο, την όργωσε ο Ηρακλής με ένα γιγάντιο ταύρο. Εδώ, κατέληξε η Ιφιγένεια και εδώ 
ήρθε ο Ορέστης, κυνηγημένος από τις Ερινύες, να βρει την αδερφή του. Κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες προκάλεσαν τον Δεύτερο Αποικισμό και οι Μιλήσιοι έφθασαν στην 
Ταυρική. Δημιούργησαν αξιόλογες αποικίες, ονόματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Το ελληνικό 
πνεύμα κυριαρχεί έντονα και το μόνο σίγουρο είναι πως νιώθουμε δέος μπροστά σε αυτήν την «χαμένη 
πατρίδα». Ακόμα και σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή ζουν περίπου 7.000 Έλληνες. 

Η χερσόνησος της Κριμαίας, υπήρξε για πολλούς αιώνες σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Γεωπολιτικά 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και αποτέλεσε «μήλο της έριδος» για λαούς που ζήτησαν κατά καιρούς να 
την κυριεύσουν. Από εδώ πέρασαν Έλληνες, Σκύθες, Ρωμαίοι, Γότθοι, Βενετοί, Γενοβέζοι, Βυζαντινοί, Οθω-
μανοί. Εδώ, κρίθηκε η μορφή του μεταπολεμικού κόσμου με τη Διάσκεψη της Γιάλτας. Εδώ, δημιούργησε ο 
Άντον Τσέχωφ μερικά από τα αριστουργήματά του, όπως ο «Βυσσινόκηπος». Σήμερα, μεταξύ άλλων, ξε-
χωρίζει για τα ιαματικά νερά της και τις εξαιρετικές ποικιλίες κρασιών. 

Η εγκατάσταση των Ελλήνων στον Καύκασο, είναι ένα φαινόμενο που πρωτοεμφανίζεται στους αρχαίους 
χρόνους. Οι ελληνικές αποικίες στην Κριμαία και την ανατολική Μαύρη Θάλασσα, ιδρύθηκαν πολύ πριν οι 
περιοχές αυτές περιέλθουν στη σφαίρα επιρροής των Ρώσων. Μάλιστα, ο μύθος λέει, ότι στα βουνά του 
Καυκάσου εξόρισαν τον Προμηθέα οι θεοί του Ολύμπου, για να τον τιμωρήσουν που έκανε δώρο στους 
ανθρώπους την τέχνη της φωτιάς. 

Τα κύματα σκάνε με δύναμη στην πεζοδρομημένη προκυμαία της Γιάλτας. Στο βάθος ένα πελώριο ομοίω-
μα αρχαιοελληνικής τριήρους που σερβίρει σάντουιτς και καφέδες. Η Γιάλτα ανακαλύφθηκε από τους 
αρχαίους Έλληνες όταν, έπειτα από πολλές μέρες στη θάλασσα, βρήκαν στεριά και αναφώνησαν «Για-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λός, γιαλός!», από την αλλοίωση του οποίου προέκυψε η «Γιάλτα». 

Το σκληρό πρόσωπο της Ιστορίας αντηχεί παντού, μέσα από μια περιοχή που αναγεννιέται καθημερινά από 
τις στάχτες της. Αγάλματα του Λένιν, στάμπες του Πούτιν, ρωσικές σημαίες, πρώην βετεράνοι, γούνες και 
άνθρωποι που ζουν σε μια χερσόνησο σιωπηρά υπό αμφισβήτηση. Πώς είναι η Κριμαία σήμερα; Το αρχαιο-
ελληνικό παρελθόν της περιοχής μαζί με το ρωσικό- σοβιετικό της πόλης, συνθέτουν τελικά την εικόνα και τον 
χαρακτήρα μιας πόλης με τη δική της ξεχωριστή οντότητα στο χάρτη.  

Το «Ελληνικό Σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνης 

Η Κριμαία, το 1783 πέρασε στη ρωσίδα αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β’ τη Μεγάλη. Και εδώ, η Ρωσία έχασε το 
1856 τον Κριμαϊκό πόλεμο, όταν αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνδυασμένες δυνάμεις της Αγγλίας, της 
Γαλλίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν μετά το θάνατο του Στάλιν, ανέλαβε την ηγεσία του ΚΚΣΕ 
ο Ουκρανός Νικήτα Χρουτσώφ, θεώρησε καλό να δωρίσει την περιοχή στην πατρίδα του, την Ουκρανία, το 
1954. Το γεγονός δεν είχε ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά, όταν κατέρρευσε η 
αυτοκρατορία, το πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 
Έλληνες στη Ρωσία σχετιζόταν με την πανσλαβιστική ιδεολογία, η οποία αποσκοπούσε στον εκσλαβισμό του 
ελληνικού στοιχείου με κάθε τρόπο. Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε από τις ρωσικές αρχές, όταν εγκαταλείφ-
θηκε το «Ελληνικό Σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνης, που προέβλεπε την ανασύσταση της ελληνικής αυτοκρα-
τορίας του Βυζαντίου, υπό ρωσικό έλεγχο βέβαια, και στη θέση του ακολουθήθηκε το πανσλαβιστικό ιδεώδες. 

Το χρονικό ενός δημοψηφίσματος 

Ήταν Φεβρουάριος του 2014. Ενώ η κρίση στην Ουκρανία επικρατούσε, φιλορώσοι στρατιωτικοί -οι λεγόμε-
νοι «little green men»- με κινήσεις αστραπή, έκαναν κατάληψη σε κυβερνητικά κτίρια της περιοχής. Ένα μήνα 
μετά, οι κάτοικοι της Κριμαίας κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε δημοψήφισμα για την ένωσή τους με τη Ρωσία 
ή τη συνέχιση του ίδιου καθεστώτος, δηλαδή την παραμονή τους στην Ουκρανία με αυξημένη αυτονομία. 
Μέχρι τότε,  η Κριμαία ήταν μια ρωσόφωνη περιοχή, στην οποία συμβίωναν Ρώσοι, Ουκρανοί, Έλληνες και 
Τάταροι. Η Κριμαία «δόθηκε» στη Σοβιετική Ουκρανία με εντολή του Νικίτα Χρουστσόφ το 1954 και εκεί παρέ-
μεινε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ξεχωριστό ρόλο έπαιζε πάντα η πόλη της Σεβαστούπολης, έδρα 
του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Στο δημοψήφισμα που ακολούθησε, ψήφισε το 86,3% των 
ψηφοφόρων και απεφάνθησαν κατά 96,77% υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία, αν και η διενέργεια του δημοψη-
φίσματος, όσο και το αποτέλεσμά του, καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα. Η Κριμαία, σήμερα, είναι μέ-
ρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά, αυτό το αναγνωρίζει μόνο η Μόσχα και, φυσικά, η τοπική κυβέρνηση 
της Κριμαίας. Από τότε, η χερσόνησος ζει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς: για τη διεθνή κοινότητα θεωρείται ακόμη 
ουκρανικό έδαφος, ενώ η ίδια η Κριμαία λειτουργεί με βάση τους ρωσικούς νόμους και το Σύνταγμα. 

 

 
Η Δημοκρατία της Τσετσενίας βρίσκεται στη βόρεια πλαγιά του Μεγάλου 
Καυκάσου και στην παρακείμενη πεδιάδα Tersko -Sunzhenskaya. Τα τελευταία 
χρόνια, η Τσετσενική Δημοκρατία έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, καθώς 
οι μάχες στην επικράτειά της, ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας και πλου-
σιότερης πόλης στον Βόρειο Καύκασο, οι θάνατοι χιλιάδων ανθρώπων, 
προσφύγων, ομήρων, απαγωγών και όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, υ-
πήρξαν στο επίκεντρο. 
Η Αυτόνομη Περιφέρεια της Τσετσενίας δημιουργήθηκε το 1922 και στη συνέ-
χεια συγχωνεύθηκε με την Αυτόνομη Περιφέρεια Ινγκού στην Αυτόνομη Σο-
βιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσετσενίας- Ινγκού. Το 1991 οι Τσετσένοι 
ηγέτες ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης Τσετσε-
νικής Δημοκρατίας, χωρισμένης από την Ινγκουσετία και γενικά από τη Ρω-
σία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Σύνταγμα που ισχύει στη Ρωσία, η Τσετσενία 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.   
 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΤΣΕΝΙΑΣ 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Ημέρα 0: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση το 
βράδυ της προηγούμενης ημέρας για τη Συμφερόπολη, μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.  
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Συμφερόπολη – 
Μπαχτσισαράι – Σεβαστόπολη  
Άφιξη στη Συμφερόπολη το πρωί. Περιήγηση στην πόλη και 
επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου 
φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Λουκά ή όπως αποκαλεί-
ται, Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Έπειτα, θα επισκεφθούμε το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ταυρίδας, όπου φιλοξενούνται αρχαίοι 
ελληνικοί και σκυθικοί θησαυροί., ενώ στη συνέχεια θα μετα-
βούμε στο Μπαχτσισαράι (Bağçasaray). Εδώ, θα επισκεφ-
θούμε το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αφιερω-
μένο στην Παναγία, που αποτελούσε το κέντρο του ελληνι-
σμού της Κριμαίας και είναι σκαλισμένο μέσα στα βράχια. 
Φτάνουμε στη Σεβαστόπολη, στα δυτικά παράλια της Κριμαί-
ας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυ-
κτέρευση. 
 
2η ημέρα: Σεβαστόπολη – Ίνκερμαν – Χερσόνησος – Σεβα-
στόπολη 
Αμέσως μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη μονή του Αγίου 
Κλιμεντίου στο Ίνκερμαν. Κατά καιρούς, πολλοί ερευνητές 
που έχουν βρεθεί στην περιοχή, έχουν αναφέρει με περίσσιο 
θαυμασμό πως η μονή είναι χτισμένη από τα χέρια των Αγγέ-
λων! Οι απαρχές της, τη θέλουν να είναι τόπος εξορίας, κα-
θώς ήδη από τον πρώτο αιώνα, τότε που η νότια ακτή της 
Κριμαίας ήταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολλοί άνθρωποι 
αποστέλλονταν στα λατομεία του Ίνκερμαν. To μοναστήρι, 
στη μορφή που είναι γνωστό σήμερα, αναπτύχθηκε μέσα 
από αντίξοες συνθήκες. Περί το 1850 λεηλατήθηκε από Βρε-
τανούς, ενώ το 1927 υπέστη σοβαρή ζημιά από έναν κατα-
στροφικό σεισμό στη Μαύρη Θάλασσα. Στην πορεία, ανα-
χωρούμε με το λεωφορείο επιστρέφοντας στην Σεβαστούπο-
λη, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο Πανόραμα. Ένα 
μοναδικό μουσείο, αφιερωμένο στην πολιορκία της Σεβαστό-
πολης, που αναδεικνύει ένα από τους μεγαλύτερους πολέ-
μους που έχουν γίνει στην πόλη. Εδώ, θα δούμε την αναπα-
ράσταση του πολέμου μέσα από μία εκπληκτική πανοραμική 
τοιχογραφία, ζωγραφισμένη στο θόλο του μουσείου, δη-
μιουργώντας μια πανοραμική 3D εικόνα! 
Κατόπιν μεταφερόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Χερ-
σονήσου. Η αρχαία και βυζαντινή Χερσόνησος που είναι 
κολλημένη στα πλευρά της Σεβαστόπολης, είναι σίγουρα η 
διασημότερη από τις δεκάδες ελληνικές πόλεις της Κριμαίας με 
βάση τα πλούσια ευρήματα που φωτίζουν ανάγλυφα την 
εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων από τον καιρό των 
Ταύρων, των Κιμμέριων και των Σκυθών. Συνεχίζουμε στα 
ερείπια της αρχαίας Χερσώνας, όπου υπάρχει ο εντυπωσια-
κός Ιερός Ναός του Αγίου Βλαδίμηρου. Έπειτα, μεταφερόμα-
στε στο Ακρωτήριο Fiolent, απ  ́ όπου θα απολαύσουμε μια 
συγκλονιστική θέα 360 μοιρών με φόντο τη Μαύρη Θάλασ-
σα. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Γεωργίου για μια σύντομη  
προσκυνηματική επίσκεψη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
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και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Σεβαστόπολη – Μπαλακλάβα – ορός Σαπούν – 
Σεβαστόπολη (περιήγηση) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Μπαλακλάβα. Μια ακό-
μα ιστορική πόλη, την οποία υπερασπίστηκαν στρατιώτες του 
Ελληνικού Τάγματος Πεζικού της Μπαλακλάβας τον Σεπτέμβριο 
του 1854. Θα απολαύσουμε ένα χαλαρωτικό boat trip κατά 
μήκος του Κόλπου Μπαλακλάβα, θα περπατήσουμε στην 
ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή και θα θαυμάσουμε από 
κοντά το Φρούριο Chembalo.  
Έπειτα, αναχωρούμε για το Όρος Sapun, λίγα χλμ. ανατολικά 
της Σεβαστόπολης, όρος εξαιρετικής ιστορίας σημασίας κα-
θώς είχε τη βασική θέση στις προσεγγίσεις της πόλης και επο-
μένως, πολλά κρίσιμα στρατιωτικά γεγονότα έλαβαν χώρα 
εδώ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι πιο έντονες μάχες 
έγιναν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1941-
1942), αλλά και τον Μάιο του 1944 για την απελευθέρωση της 
Σεβαστόπολης. Θα θαυμάσουμε το Diorama από την εξωτερι-
κή του κάτοψη, ένα κτίριο- μνημείο στην μακραίωνη ιστορία της 
πόλης, το οποίο περιλαμβάνει αξιοπρόσεκτες αναπαραστά-
σεις του πολέμου σε καμβά, καθώς και σημαντικά ευρήματα. 
Επιστροφή στο ιστορικό κέντρο της Σεβαστόπολης, όπου θα 
περπατήσουμε στη Λεωφόρο Πριμόρσκι για να θαυμάσουμε 
υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, θα περιηγηθούμε στην κεντρική 
πλατεία Nakhimov και θα δούμε από κοντά μαρμάρινα λιο-
ντάρια στη Μαρίνα του Κόμη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Σεβαστόπολη – Φόρος – Λιβαδειά – Γιάλτα – Αλού-
στα  
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από τη Σεβαστόπολη με 
προορισμό τον Φόρο. Εδώ, μέσα από μια κατάφυτη διαδρομή 
επισκεπτόμαστε την ορθόδοξη εκκλησία της Αναστάσεως. 
Ακολουθεί, το παραμυθένιο γοτθικό κάστρο Snallow Nest, 
κοντά στην πόλη Γιάλτα, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα 
και σύμβολο της Νότιας ακτής της Κριμαίας. Χτισμένο το 1912, 
βρίσκεται στην κορυφή του βράχου Aurora Cliff, 40 μέτρα πά-
νω από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και η ονομασία του 
μεταφράζεται ως «φωλιά χελιδονιού». Απολαμβάνουμε το 
ειδυλλιακό τοπίο με… αμέτρητα φωτογραφικά κλικ! 
Έπειτα, συνεχίζουμε για το χωριό Λιβαδειά, ένα μέρος με έντονο 
άρωμα... Ελλάδας! Μάλιστα, η Λιβαδειά της Κριμαίας οφείλει το 
όνομά της στο Λάμπρο Κατσώνη. Όταν ο Έλληνας επαναστά-
της επέστρεψε στη Ρωσία καθώς το κίνημά του απέτυχε, η 
τσαρίνα Αικατερίνη του έδωσε ένα μεγάλο αγρόκτημα στην 
Κριμαία, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα. Το τσιφλίκι αυτό το ονό-
μασε «Λιβαδειά» σε ανάμνηση της πατρίδας του που δεν ξανα-
είδε ποτέ. Το όνομα παρέμεινε και το 1835 καθιερώθηκε επίση-
μα. Θα δούμε επίσης το παλάτι της Λιβαδειάς, την εξοχική κα-
τοικία του τελευταίου Τσάρου της Ρωσίας, Νικολάου Β'. Κτισμέ-
νο το 1911 για τη βασιλική οικογένεια, με ιταλικό αναγεννησιακό 
στυλ, το Λευκό Παλάτι, είναι από τους σπουδαιότερους προο-
ρισμούς στη νότια ακτή της Κριμαίας. Θα θαυμάσουμε την 
Μεγάλη Λευκή Αίθουσα και θα νιώσουμε τη... βασιλική ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε όταν ζούσε η Τσαρική οικογένεια, 
ενώ θα μυηθούμε στην καθημερινή ζωή της αριστοκρατίας 
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της Ρωσίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ακολουθεί επίσκεψη 
στην εκκλησία του Ιερού Σταυρού και άφιξη στην πανέμορφη 
πόλη της Γιάλτας. Απολαμβάνουμε μια χαλαρωτική απογευμα-
τινή βόλτα στον παραλιακό δρόμο της Γιάλτας και έπειτα μετα-
φερόμαστε στην πόλη Αλούστα για τακτοποίηση και διανυκτέ-
ρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 
5η ημέρα: Αλούστα – Σουντάκ – Φεοντοσίγια 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σουντάκ, ένα δημοφιλές θέρε-
τρο, με ένα καλοδιατηρημένο γενοβέζικο οχυρό, άξιο θαυμα-
σμού. Κάνουμε βόλτα στην πόλη, νιώθοντας την αύρα μιας 
άλλης εποχής και στη συνέχεια, αργά το απόγευμα, κατευθυνό-
μαστε προς τη Θεοδοσία (ή Φεοντοσίγια), μια μικρή, όμορφη, 
γραφική παραλιακή πόλη νοτιοανατολικά της Κριμαίας. Η πόλη 
είναι γνωστή για τα θεραπευτικά λασπόλουτρα και τα ιαματικά 
νερά της. Η γοητεία της συμπληρώνεται από την εξαιρετική 
μεσαιωνική αρχιτεκτονική και τα πολλά μουσεία της. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
  
6η ημέρα: Φεοντοσίγια (περιήγηση) 
Πρωινό και περιήγηση στο γραφικό κέντρο της Φεοντοσίγια. Η 
πόλη χτίστηκε στη θέση όπου τον 6ο αιώνα π.Χ. ιδρύθηκε η 
ομώνυμη ελληνική αποικία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της 
αρχαίας Θεοδοσίας είναι πολύ λίγα, κυρίως διότι καλύφθηκαν 
από νερό λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ω-
στόσο, υπάρχουν ακόμη τμήματα του μεσαιωνικού οχυρού. 
Απολαμβάνουμε βόλτες στην παλιά και νέα πόλη, βγάζουμε... 
παραμυθένιες φωτογραφίες και επισκεπτόμαστε την πινακοθή-
κη όπου εκτίθενται θαλασσογραφίες του ζωγράφου Ιβάν Αϊβα-
ζόφσκι και έργα του εγγονού του Μιχαήλ Λάτρη, ελληνικές και 
αρμένικες εκκλησίες, τα παλιό γενοβέζικο φρούριο, αλλά και 
μνημεία της οθωμανικής περιόδου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση. 
 
7η ημέρα: Φεοντοσίγια – Κρασνοντάρ   
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς με προορισμό μας το Κρασνο-
ντάρ, μια πόλη της νότιας Ρωσίας. Πριν τη σημερινή της ονο-
μασία, λεγόταν Γιεκατερινοντάρ ή Αικατερινοντάρ και σήμαινε το 
«Δώρο της Αικατερίνης» ως αναγνώριση της παροχής γης από 
την Μεγάλη Αικατερίνη στην περιοχή του Κουμπάν στους Κοζά-
κους της Μαύρης Θάλασσας. Σήμερα, υπάρχουν δύο εκδοχές 
για το νέο όνομα της πόλης: «Κράσνο» που σημαίνει ή «όμορ-
φο» (μια παλιότερη ρίζα) ή «κόκκινο» και «ντάρ» που σημαίνει 
«δώρο». Έτσι, το όνομα της πόλης μπορεί να σημαίνει είτε ό-
μορφο δώρο ή κόκκινο δώρο (ή αλλιώς «δώρο των κόκκινων»). 
 Η πόλη φημίζεται για τα μεγάλα της πάρκα και τα εντυπωσιακά 
της συντριβάνια, διαθέτοντας μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα 
συντριβάνια στη Ρωσία. Κάνουμε βόλτα στο κέντρο της πόλης, 
επισκεπτόμαστε το κρατικό Μουσείο Τεχνών, αλλά και το διάση-
μο πάρκο Galitskogo, ένα από τα πιο όμορφα του κόσμου! 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
8η ημέρα: Κρασνοντάρ – Πτήση επιστροφής  
Αφού πάρουμε πρωινό, θα έχουμε λίγο χρόνο για να μία σύ-
ντομη τελευταία βόλτα στην πόλη. Κατόπιν μεταβαίνουμε στο 
αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας, 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

Το κάστρο Swallow Nest, κοντά στη Γιάλτα 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΥΚΑΣΟ 
Για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν το 14ήμερο ταξίδι, με την 
επέκταση στον Βόρειο Καύκασο,  το πρόγραμμα διαμορφώ-
νεται ως εξής: 
1η-7η ημέρα: Όπως ακριβώς περιγράφεται στο 8ήμερο πρό-
γραμμα. 
 
8η ημέρα: Κρασνοντάρ (περιήγηση) – Πιατιγκόρσκ 
Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο του Κρασνοντάρ, όπου 
θα έχουμε άπλετο χρόνο να ανακαλύψουμε τα κρυμμένα μυ-
στικά του. Θαυμάζουμε τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Αικατε-
ρίνης και βολτάρουμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, 
την οδό Κράσναγια (Red Street). Στην αρχή αυτού του δρόμου 
μπορεί κανείς να δει την Κεντρική Αίθουσα Συναυλιών της Φι-
λαρμονικής Ένωσης του Κρασνοντάρ, που θεωρείται ότι έχει 
την καλύτερη ακουστική στην νότιο Ρωσία, ενώ στο τέλος το 
κινηματογραφικό κέντρο Αβρόρα. Εκεί κοντά βρίσκεται και η 
αψίδα του Θριάμβου! Ακολουθεί διαδρομή με τρένο από το 
Κρασνοντάρ για το Πιατιγκόρσκ. Άφιξη στην πόλη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
9η ημέρα: Πιατιγκόρσκ   
Η πόλη Πιατιγκόρσκ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νο-
μού Σταυρούπολης, μία μεγάλη λουτρόπολη στην περιοχή 
των ΚΜΒ (Καυκασιανά Μεταλλικά Νερά) που απλώνεται στους 
πρόποδες του κεντρικού τμήματος της οροσειράς του Καυκά-
σου στην όχθη του ποταμού Ποντκούμοκ, σε υψόμετρο 520-
550 μέτρων. Στο κέντρο του Πιατιγκόρσκ υψώνεται το βουνό 
Μασούκ (994 μ.), στο οποίο ανεβαίνουμε με τελεφερίκ για να 
απολαύσουμε πανοραμική θέα συγκλονιστικής ομορφιάς! 
Στον ορίζοντα απλώνεται η Κεντρική Καυκασιανή οροσειρά με 
τις υψηλότερες κορυφές της Ευρώπης: το βουνό Καζμπέκ 
(5033 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) και το Ελ-
μπρούς (5642 μ.). Οι επιστήμονες μάλιστα, ονόμασαν αυτήν 
την περιοχή «Αρχιπέλαγος των βράχων». 
Αποκορύφωμα της επίσκεψής μας αποτελεί το σημείο όπου 
συναντάμε τα ιαματικά λουτρά! Ένας καταρράκτης από ζεστό 
κρυστάλλινο νερό αναβλύζει μέσα από τους βράχους, δη-
μιουργώντας κατά τόπους πηγές όπου μπορούμε να απο-
λαύσουμε ένα χαλαρωτικό ευεργετικό μπάνιο με θέα την πόλη 
του Πιατιγκόρσκ! (Προσοχή όμως, η κολύμβηση δεν συνίστα-
ται). Διανυκτέρευση. 
 
10η ημέρα: Πιατιγκόρσκ – όρος Ελμπρούς – Ναλτσίκ 
Πρωινό, check out και αναχώρηση στις 9:00 για την περιοχή 
του Ελμπρούς, μια απόσταση 160 χλμ, που αναμένεται να 
διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες καθώς περιλαμβάνει δύο ενδιάμε-
σες στάσεις. Μέσω τελεφερίκ, θα ανεβούμε το όρος Ελ-
μπρούς, σε υψόμετρο 3,800 μέτρων! Λένε, ότι όποιος επιχειρή-
σει να ανέβει εδώ πρέπει να έχει καθαρή ψυχή, αλλιώς το βου-
νό δεν του επιτρέπει να ανέβει! Το όρος έχει δυο κύριες κορυ-
φές: η Δυτική κορυφή έχει υψόμετρο 5.642 μέτρα, ενώ η Ανα-
τολική κορυφή είναι λίγο χαμηλότερη, στα 5.621 μέτρα. 
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Ελμπρούς 

Νεκρόπολη Νταργκάβς 

ορεινή Οσετία 

Το όρος Ελμπρούς είναι η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης 
και μια από τις Επτά Κορυφές (7 Summits, ο απόλυτος «στό-
χος» κάθε ορειβάτη/αλπινιστή, η ανάβαση δηλαδή στην 
υψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου). Το βουνό αποτελεί τμήμα 
της οροσειράς του Καυκάσου, μιας από τις πιο απόκρημνες 
οροσειρές στον κόσμο. Στην πραγματικότητα ωστόσο δεν 
είναι βουνό, αλλά ηφαίστειο που εξερράγη για τελευταία 
φορά το 50 π.Χ. Σήμερα, είναι διάσημο για τους τεράστιους 
όγκους πάγου που το καλύπτουν, ενώ διαθέτει πηγές με 
μεταλλικό νερό. Στις πλαγιές της ανατολικής κορυφής του 
υπάρχει εκπομπή όξινων θειούχων και χλωριούχων αερίων, 
ως τρανή απόδειξη της ηφαιστειακής καταγωγής του. Μάλι-
στα, κατά καιρούς του έχουν δοθεί διάφορες ονομασίες, 
όπως «αιώνιο βουνό» ή «βουνό της ευτυχίας». 
Τον Αύγουστο του 1942, στρατιώτες της αλπικής μεραρχίας 
της Βέρμαχτ κατάφεραν να ανυψώσουν τη ναζιστική σημαία 
στην δυτική κορυφή του Ελμπρούς. Άλλωστε, για τον Χίτλερ, 
ήταν θέμα γοήτρου να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή 
της Ευρώπης. Σε όσους συμμετείχαν απονεμήθηκε ο Σιδη-
ρούν Σταυρός και μετάλλιο με την επιγραφή «Η Κορυφή του 
Χίτλερ». Όμως, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943 η Βέρμαχτ είχε 
εξαλειφθεί από τις πλαγιές του όρους και οι Σοβιετικοί στρα-
τιώτες κατέβασαν τον αγκυλωτό σταυρό και ανύψωσαν την 
σοβιετική σημαία. 
Μετά από αυτό το επιβλητικό αλπικό σκηνικό, θα έρθουμε 
στο Narzans Glade, το σημείο όπου, υπάρχουν τρεις πηγές 
με φυσικό μεταλλικό νερό. Μπορούμε να πιούμε νερό και 
από τις τρεις και αν θέλουμε να πάρουμε και μαζί μας. Συνε-
χίζουμε τη διαδρομή μας μέχρι το Ναλτσίκ. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
11η ημέρα: Ναλτσίκ – φαράγγι Κανταργκαβάν – φρούριο 
Ντζιβγκίς – Νεκρόπολη Νταργκάβς – Βλαντικαφκάζ 
Πρωινό και αναχώρηση για τη ρωσική δημοκρατία της Βό-
ρειας Οσετίας-Αλανίας. Πρώτη μας στάση θα είναι στο 
φαράγγι του Kadargavan, ένα πραγματικό φυσικό θαύμα, 
αγαπημένο μέρος προσκυνήματος για τουριστικές ομάδες 
και χαλάρωση των κατοίκων της περιοχής. Εδώ, για δεκάδες 
μέτρα, ο ποταμός Fiagdon έκοψε ένα στενό σε απόσταση 60 
μέτρων στο ασβεστολιθικό βράχο. Στη συνέχεια, ακολουθεί 
το βραχώδες φρούριο Dzivgis, ένα από τα πιο ασυνήθιστα 
και ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία της Βόρειας Οσετίας, 
σκαλισμένο στις βραχοπλαγιές του όρους Kariuhokh.  
Ακολουθεί επίσκεψη στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργί-
ου, σύμβολο της ενοποίησης ειδωλολατρικών πεποιθήσεων 
και χριστιανικών αντιλήψεων για τους Οσετινούς. Εδώ, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η Βόρεια Οσετία είναι η μόνη δημο-
κρατία του Βόρειου Καυκάσου, η πλειοψηφία των κατοίκων 
της οποίας εκπροσωπούν την Ορθοδοξία. Προστάτης μά-
λιστα της Οσετίας είναι ο Άγιος Γεώργιος. 
Ακολουθεί το αρχαίο κάστρο του Kurt και Tag, το οποίο 
αποτελεί ακόμα ένα εθνικό έμβλημα της περιοχής της Βό-
ρειας Οσετίας, στο χωριό Wallagsy, στο όρος Hakun. Στη 
συνέχεια, βρισκόμαστε στη νεκρόπολη Dargavs, που αποτε-
λεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Υπάρ-
χουν σχεδόν εκατό πέτρινες κρύπτες. Όσο πιο ευγενής και 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλαντικαφκάζ 

Γκρόζνι 

Φαράγγι Σουλάκ 

πλούσια ήταν η οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη ήταν η φυλετική 
κρύπτη... 
Τελικός προορισμός μας για σήμερα η πόλη της Βλαντικαφ-
κάζ, όπου αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, θα 
δούμε από κοντά πώς παρασκευάζονται οι τοπικές πίτες της 
Οσετίας. Διανυκτέρευση. 
  
12η ημέρα: Βλαντικαφκάζ – Φαράγγι Αργκούν (ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ) – 
Γκρόζνι 
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για τη δημοκρατία της Τσετσε-
νίας, με πρώτο μας σταθμό το Φαράγγι Argun. Πρόκειται για 
ένα φαράγγι στρατηγικής σημασίας και ο δρόμος είναι εν 
μέρει χαραγμένος σε ασβεστολιθικά πετρώματα από τις γενιές 
των Τσετσένων. Η φύση εδώ θα μας συνεπάρει καθώς διατη-
ρεί στο έπακρο την αυθεντική άγρια ομορφιά της. 
Φτάνουμε κατόπιν στην πόλη του Γκρόζνι, πρωτεύουσα της 
Τσετσενίας. Η σημερινή εικόνα αυτής της περιοχής του Καυκά-
σου, δε θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια. Τα 
πάντα ανοικοδομούνται και τα χαλάσματα της καταστροφής 
που υπήρχε, τείνουν να εξαφανιστούν. Μάλιστα, η εικόνα 
σήμερα έχει αλλάξει τόσο πολύ, που το Γκρόζνι έχει χαρακτη-
ριστεί ως «Ντουμπάϊ του Καυκάσου». Κάνουμε μια περιήγηση 
στην πρωτεύουσα, επισκεπτόμαστε σημαντικά αξιοθέατα 
όπως το τζαμί του Α. Kadyrov, την Εκκλησία του Μιχαήλ Αρ-
χαγγέλου και το Πάρκο Α. Τσέχοφ. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας και διανυκτέρευση. 
  
13η ημέρα: Γκρόζνι (Μουσείο Καντίροφ) – Φαράγγι Σουλάκ 
(ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ) – Σαρικούμ – Μακχακάλα  
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Μουσείο Καντίροφ, 
το Εθνικό Μουσείο της χώρας με μία μεγάλη συλλογή από 
έργα τέχνης και κειμήλια της Τσετσενίας. Στη συνέχεια αναχω-
ρούμε για την περιοχή του Νταγκεστάν, με μία απαραίτητη 
στάση στο φαράγγι Σουλάκ: και οι καλύτερες φωτογραφίες 
δεν μπορούν να μεταδώσουν την αίσθηση που νιώθει κά-
ποιος όταν στέκεται στο χείλος της αβύσσου! Πρόκειται για ένα 
από τα βαθύτερα φαράγγια στον κόσμο, με βάθος 1.920 
μέτρα, που μάλιστα ξεπερνά και το διάσημο Γκραν Κάνυον.  
Συνεχίζουμε για τον λόφο Sarykum, ένα πραγματικό θαύμα της 
φύσης: πρόκειται για έναν λόφο λευκής άμμου, η δημιουργία 
του οποίου προβληματίζει ακόμα τους ειδικούς. Φτάνουμε 
τέλος στην Μακχακάλα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
14η ημέρα: Μακχακάλα – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο, όπου θα επιβιβαστού-
με στην πτήση επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 

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 

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  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 
Αναχωρήσεις 2021: 26.04, 26.05, 07.06, 21.06, 28.07, 19.09     – 

 8 ΗΜΕΡΕΣ  

€ 1.489 € 1.669 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατή-
σεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώ-

ρηση 

€ 2.239 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 345  
Αναχωρήσεις 2021: 26.04, 26.05, 07.06, 21.06, 28.07, 19.09     –  

14 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 2.590 € 2.770 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατή-
σεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώ-

ρηση 

€ 3.440 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 510 
Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό  
μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρ-
νακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατό-
πιν 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 “Stopover 
Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

Διαδικασία έκδοσης Βίζας για Ρωσία 

Για την έκδοση της Βίζας για την Ρωσία ισχύουν νέοι κανόνες και διαδικασία ως εξής: 

  Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ 

  Μία έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο 3 ½ Χ 4 ½ cm (μικρό κεφάλι, από τους 

ώμους  και  πάνω και το πρόσωπο να καταλαμβάνει το 80% . Χωρίς γυαλιά ακόμη και 

εάν στην φωτογραφία του διαβατηρίου φοράει γυαλιά. Όχι φωτογραφία διαβατηρί-

ου) 

  Η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερόμενου, το τηλέφωνο και η διεύθυνση εργασί-

ας του (αν εργάζεται) και που εργάζεται (εταιρεία ή υπηρεσία) 

  Η βίζα εκδίδεται σε 15 εργάσιμες ημέρες. Για επείγουσα έκδοση υπάρχει επιβάρυνση 

65 € και απαιτούνται 7 εργάσιμες μέρες 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Ένα ταξίδι στον Βόρειο Καύκασο είναι ταξίδι εξαιρετικά σπάνιο, επομένως και απαιτητικό. Στην 
περιοχή της Τσετσενίας δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να έρχονται γκρουπ ταξιδιωτών, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.  

 Συνιστάται να έχετε μαζί σας άνετα ρούχα και παπούτσια.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 φω-
τοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα 
μπορεί να περιληφθεί η ασφά-
λεια της προκαταβολής σας 
στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφά-
λεια που περιλαμβάνει το Versus 
στα προγράμματά του. Αν δεν 
έχετε e-mail, μπορείτε να προ-
σκομίσετε μια φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας στα γραφεία 
μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα 
πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση 
με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφω-
να, 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. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 
σταθμό 
 Ξενοδοχείο 5* στη Σεβαστόπολη. 
 Ξενοδοχεία 4* σε Αλούστα, Φεοντοσίγια και Κρασνο-
ντάρ. Στις υπόλοιπες πόλεις όπου διαμένουμε η τουριστική 
υποδομή είναι από χαμηλή έως πολύ χαμηλή. Έχουμε επι-
λέξει τα καλύτερα διαθέσιμα καταλύματα.  
 Ημιδιατροφή στην Κριμαία και στο Κρασνοντάρ. Στο 
υπόλοιπο πρόγραμμα προβλέπονται πρωινό και γεύματα 
(κατά τη διάρκεια της ημέρας) και ένα αναστάσιμο δείπνο 
τοπικών προδιαγραφών. Την τελευταία ημέρα προβλέπεται 
πρωινό  
 Το εισιτήριο του τρένου Κρασνοντάρ-Πιάτιγκορσκ (τα 
δρομολόγια δεν ανακοινώνονται νωρίς). 
 Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός  
 Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
  
 
 
 Αναχωρήσεις από Κύπρο 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φό-
ροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθο-
φορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέ-
ον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 
περιλαμβάνει) εκτός από Είσοδοι σε μουσεία και άλλα α-
ξιοθέατα. 
  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   
 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, BIZA, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία κα-
ταβάλλονται 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 ταξιδιωτι-
κών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευ-
τικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβο-
λής 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 απο-
φυγή παρεξηγήσεων: (8 ημ. 500 €) - (14 ημ. 600 €) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονι-
κά 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 έ-
χουμε 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 δια-
βατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού υπογε-
γραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτη-
σή 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 κατά-
θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-
θεί 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 ά-
τομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντι-
στοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην πε-
ρίπτωση 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€, συμπεριλαμβανομέ-
νων των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 
γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθεί-
τε 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 συ-
ναλλαγών της κάρτας σας.  
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γί-
νουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδι-
κή 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 κατάθε-
ση της προκαταβολής σας, με σκοπό να 
καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συ-
νέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 
φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-
ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστω-
τικό όριο συναλλαγών των πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε 
στην όποια συναλλαγή με το Versus 
Travel. 

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 ανα-

νέωσης 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 επιθυ-

μούν 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 α-

στυνομική 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 ταξιδιωτι-
κούς οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδο-
ση μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιω-
τικής 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 ταξιδεύ-
ουμε, 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 προορι-
σμούς. 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 σκο-
πό.  
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διάθε-
ση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-
φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-
ούς, 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 κλεί-
νουν 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 Μεγά-
ρου, 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 α-
γάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-
λων 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 α-
στικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική α-
σφάλεια 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 ταξι-
διών 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 παρατηρη-

τικότητας, 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 υπολογι-
στή 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 μπορεί-
τε 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 αρ-
χηγός 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 συλλο-
γές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πλη-



 

 
 

θυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέ-
χρι 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 αναγκα-
στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 
ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρε-
ώσεις 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 πράτ-
τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμ-
μένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα 
τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσι-
κά 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 πολιτι-
στικό 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 ευχαριστη-
μένους 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 νιώ-
θουν 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 ταξι-
διωτικοί 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 ελ-
ληνικής 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 Νό-
τια 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 ε-
ταιρεία 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! 
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