
 

 

 

 

 

  ΛΛάάοοςς  --  ΤΤααϊϊλλάάννδδηη//ΧΧρρυυσσόό  ΤΤρρίίγγωωννοο  --  ΚΚααµµππόόττζζηη  
 

    ΑΑκκοολλοουυθθώώννττααςς  ττοονν  ΜΜεεκκόόννγγκκ    

        ΈΈνναα  σσυυννααρρππαασσττιικκόό  ττααξξίίδδιι  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααµµππόόττζζηη  κκααιι  ττοο  ΛΛάάοοςς,,  σσττοο  ΧΧρρυυσσόό  

ΤΤρρίίγγωωννοο  κκααιι  ττηηνν  ΜΜππααννγγκκόόκκ   

Η Ταϊλάνδη, το "Κόσµηµα της Ασίας", είναι µια χώρα εξωτική, µε πλούσια ιστορία και αµέτρητες φυσικές οµορφιές. Οι λαµπροί ναοί 
της, τα επιβλητικά παλάτια της, οι αρχαίες πόλεις της, το τροπικό της κλίµα, οι λευκές αµµουδιές της και τα καταπράσινα βουνά της, 
την καθιστούν τον πιο ελκυστικό τουριστικό προορισµό της Ασίας. Ζωντάνια, φως, ορχιδέες, ρουµπίνια, πληρωµένοι έρωτες και 
πάθος για τη θρησκεία, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Οι κάτοικοί της συνδυάζουν µε θαυµαστή αρµονία τον πολιτισµό τους µε τις 
σύγχρονες δυτικές επιρροές. Είναι εξαιρετικά φιλικοί και ευγενικοί. Το χαµόγελο είναι το χαρακτηριστικό των Ταϊλανδών.  
Η Μπανγκόκ, η "Βενετία της Ανατολής", είναι µια κοσµοπολίτικη µεγαλούπολη, χαώδης και σαγηνευτική, κτισµένη στον ποταµό 
Τσάο Πράγια ή Μάε Ναµ (Mενάµ). Είναι η 4η κατά σειρά πρωτεύουσα της χώρας, µετά από το Σουκοτάι, την Αγιούταγια και το 
Θόνµπουρι.  
 

Το Χρυσό Τρίγωνο, η περιοχή που σχηµατίζεται ανάµεσα στη Βιρµανία, το Λάος και την Ταϊλάνδη, εξακολουθεί να εκπέµπει έναν 
αέρα περιπέτειας και µυστηρίου. Είναι το τριεθνές σηµείο συνάντησης της κρατικής εκδοχής  
τριών ιστορικών εθνών: των Τάι, των Λάο και των Βιρµανών.  
 

Το Λάος αποµονωµένο και εξωτικό, η "χώρα των χιλίων ελεφάντων" παραµένει µέχρι σήµερα  
η "πίσω πλευρά" της Νοτιοανατολικής  Ασίας. Αν και τα "τυπικά" αξιοθέατα δεν µπορούν να 
συγκριθούν µε αυτά των γειτονικών χωρών της περιοχής, το Λάος, µε τους ήπιους ρυθµούς 
άλλων εποχών και την αληθινά παρθένα του φύση, θα ενθουσιάσει τους ταξιδιώτες που  
αναζητούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, ήρεµους ρυθµούς, µακριά από τη φρενίτιδα  
των µπαρ και καραόκι, που χαρακτηρίζουν άλλες γειτονικές χώρες µε "τουριστική" υποδοµή. 
 

Η Καµπότζη ήταν κοιτίδα του πολιτισµού των Χµερ. Η λαµπρότερη ιστορική περίοδος του  
πολιτισµού αυτού ήταν µεταξύ του 9ου και 14ου αιώνα.  
Το Άνγκορ Βατ είναι από τα ωραιότερα και πιο επιβλητικά µνηµεία του κόσµου.  

 
 

 

 Αναχωρήσεις: 06,20.06, 04,18.07, 09,22.08, 05,19.09, 03,24.10, 07,21.11, 05.12         

                                                                                                                                                                         15 Ηµέρες 
 



 

 

 

 

 

   
   
   
   

∆∆∆ΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟ∆∆∆ΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

� Ένα πρόγραµµα ιδιαίτερο, ξεχωριστό, που περιλαµβάνει την περιοχή του Χρυσού 

Τριγώνου (Τσιάνγκ Ράι), σε συνδυασµό µε το αποµονωµένο και παρθένο κράτος του Λάος 

και την Καµπότζη  

� Από το Τσιάνγκ Ράι µεταβαίνουµε στην Λουάνγκ Πραπάνγκ, διαπλέοντας τµήµα του 

ποταµού Μεκόνγκ µε µία ενδιάµεση διανυκτέρευση στο Πακµπένγκ 

��  Γνωρίζουµε τον τρόπο ζωής διάφορων φυλών που ζουν στις όχθες του Μεκόνγκ  

��  Ηµιδιατροφή σε όλο το πρόγραµµα, εκτός από την Μπανγκόκ που είναι µε πρωινό  

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  
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Άλλη µια ξεχωριστή πρόταση του Versus στην Ινδοκίνα. Ξεκινώντας από την "Πόλη των 

Αγγέλων", την Μπανγκόκ, φθάνουµε στην περιοχή του Χρυσού Τριγώνου, επισκεπτόµαστε 

την πιο αυθεντική χώρα της Ασίας, το Λάος διαµέσου του Μεκόνγκ και συνεχίζουµε για την 

συναρπαστική Καµπότζη µε τις αρχαιότητες του Σιεµ Ρεπ και την πρωτεύουσα Πνοµ Πενχ. 

Πλέοντας τον µεγαλοπρεπή Μεκόνγκ και διανυκτερεύοντας σε παραµεθόριες πόλεις που 

δεν φαντάζεστε πως υπάρχουν, εκεί που ο τουρισµός δεν έχει …"κτυπήσει την πόρτα",  θα 

ανακαλύψουµε την Ινδοκίνα άλλων εποχών. Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιούµε ένα 

15ήµερο πρόγραµµα Λάος-Καµπότζη, µε γεύσεις από Μπανγκόκ και Χρυσό Τρίγωνο. Μια 

πρόταση έξω από τα καθιερωµένα, που συνδυάζει µεγάλα highlights της Ασίας µε 

άγνωστες, απρόσµενες γωνιές. 

 

 

� Περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, την "πόλη των 

Αγγέλων" 

�  Σεργιανίστε στη νυχτερινή υπαίθρια αγορά του Τσιάνγκ Ράι, στην περιοχή του 

Χρυσού Τριγώνου  

� Πλεύστε στον ποταµό Μεκόνγκ, τη "µητέρα των ποταµών της Ινδοκίνας" και 

"κλέψτε εικόνες" από τη ζωή των µειονοτικών φυλών που ζουν στις όχθες του  

� Επισκεφθείτε ένα από τα πιο φηµισµένα σπήλαια στο Πακ Ου, µε τα 1.000 

αγάλµατα του Βούδα  

� ∆είτε πώς παράγεται το τοπικό ποτό λάο-λάο από ρύζι 

� Γνωρίστε την Λουάνγκ Πραπάνγκ, µια από τις πιο παραδοσιακές πόλεις της 

Νοτιοανατολικής Ασίας 

� Ανεβείτε στον ιερό λόφο Που Σι µε την ιερή επίχρυση στούπα για µια πανοραµική 

θέα της πόλης και του Μεκόνγκ 

� Επισκεφθείτε τον Ναό Μπαγιόν, κτίσµα µοναδικής οµορφιάς και µεγαλοπρέπειας 

� Ανακαλύψτε το Τα Προµ, που έχει µείνει σχεδόν ανέπαφο µέσα στη ζούγκλα 

� Γοητευθείτε από τον µεγαλειώδη Άνγκορ Βατ 



 

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα υπέροχο και πρωτότυπο ταξίδι στην Ινδοκίνα. Από την πρωτεύουσα της 

Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, φθάνουµε στη περιοχή του Χρυσού Τριγώνου, το 

Τσιάνγκ Ράι και  µέσω του ποταµού Μεκόνγκ αναχωρούµε για την Λουάνγκ 

Πραπάνγκ. Αφού επισκεφθούµε το Ανγκόρ Βατ στην περιοχή του Σιεµ Ρέπ της 

Καµπότζης, συνεχίζουµε για τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της και οµώνυµη 

επαρχία της, τη Μπατταµπάνγκ και καταλήγουµε στην πρωτεύουσα, την Πνοµ 

Πενχ.   

 

 
  

  

  

  

  

  



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ    
 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού. Κοσµοπολίτικη µεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική, η Μπανγκόκ είναι χτισµένη στον 
ποταµό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναµ (Μενάµ) και ονοµάζεται "Βενετία της Ανατολής" από τις πολυάριθµες 

διώρυγες και κανάλια (κλονγκ) που την διατέµνουν. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Άφιξη στην Μπανγκόκ, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει σήµερα το πρωί µε βαρκάδα κατά µήκος του ποταµού µε τα αµέτρητα 
κανάλια. Θα φθάσουµε στο Θόνµπουρι, την 3η κατά σειρά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (1767-1782), όπου 
θα επισκεφθούµε τον παλιότερο ναό της πόλης, τον ναό της Αυγής, που είναι καλυµµένος µε κοµµάτια 
κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει θεαµατικά στο ποτάµι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το παλάτι της 
Μπανγκόκ, που έχει χαρακτηρισθεί ως το 8ο θαύµα του κόσµου. Κατασκευάστηκε το 1783 και καλύπτει µια 
έκταση 218.400 τετραγωνικών µέτρων. Περικυκλωµένη από ένα ψηλό άσπρο τείχος µήκους 1.900 µέτρων, 

µια συστάδα 100 διαφορετικών, πολυτελών και µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτιρίων, εκπροσωπεί 200 χρόνια 
ιστορίας και αρχιτεκτονικού πειραµατισµού. Ναοί µε πολύχρωµες πορσελάνινες διακοσµήσεις, στούπες, 
πύργοι, επιβλητικές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, µυθολογικές µορφές και εκπληκτικές τοιχογραφίες 
συνθέτουν ένα σχεδόν εξωπραγµατικό σκηνικό. Ολόκληρο το Ραµαγιάνα (Ramakien), το έπος που 
γράφτηκε στην Ινδία πριν από 2.000 χρόνια κι έγινε παραµύθι από την Κατµαντού ως το Μπαλί, χορός στη 

Μαλαισία και κουκλοθέατρο στην Ινδονησία, είναι θαυµάσια ζωγραφισµένο στο εσωτερικό µέρος του 
περιστυλίου. Εδώ βρίσκεται και ο ναός του Σµαραγδένιου Βούδα µε το περίφηµο άγαλµα του Βούδα από 
νεφρίτη (όχι σµαράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, στολισµένο µε πολύτιµα πετράδια, που φυλάσσεται σε µια 
γυάλινη προθήκη. Είναι η πιο ιερή µορφή της Ταϊλάνδης, προστάτης της χώρας. Συνεχίζουµε για τον ναό 
Βατ Πο, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε έναν από τα πιο εντυπωσιακά αγάλµατα του Βούδα σε 
κεκλιµένη στάση. Ο ναός αυτός αποτελεί και την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου µασάζ στη 

χώρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 



 
4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Ηµέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την κοσµική µεγαλούπολη, που προσφέρει άπειρες επιλογές για βόλτες, 
αγορές και επισκέψεις. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - TΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση για Τσιάνγκ Ράι, που βρίσκεται στην περιοχή του 
Χρυσού Τριγώνου, στα σύνορα δηλαδή των τριών χωρών: της Ταϊλάνδης, της Βιρµανίας/Μιανµάρ και του 

Λάος. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η HMEPA: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ (ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ)  
Το Τσιάνγκ Ράι είναι η βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο" ή 
το "Τρίγωνο του Οπίου". Η περιοχή είναι επίσης γνωστή και ως η "Πύλη για τη Νότια Κίνα". Η πόλη ιδρύθηκε 
από τον βασιλιά Meng Rai το 1262 και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της δυναστείας του πριν πέσει στα χέρια 

των Βιρµανών, όπου παρέµεινε για πολλές εκατοντάδες χρόνια. ∆ιαθέτει τους δικούς του χαλαρούς 
ρυθµούς, την ήρεµη ζωή της επαρχίας και το καλό κλίµα - µε λιγότερη υγρασία και περισσότερο φρέσκο 
αέρα από τα γύρω βουνά. Πολλά βουδιστικά µοναστήρια και ναοί µε "εξωτική" αρχιτεκτονική υψώνουν τους 
χρυσοποίκιλτους οβελίσκους τους στον ουρανό. Το βράδυ ένας µικρός εµπορικός δρόµος της πόλης 
µετατρέπεται σε υπαίθρια αγορά και ζωντανεύει από τους εκατοντάδες µικροπωλητές. Άφιξη και περιήγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούµε έναν από τους πιο δηµοφιλείς ναούς του βορρά, 

τον σύγχρονο, αµφιλεγόµενης αισθητικής, λευκό ναό Wat Rong Khun, που σχεδιάστηκε από τον διάσηµο 
καλλιτέχνη Chalermchai Kositpipat το 1997. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε χωριά των Γιάο και Άκα στην 
περιοχή Μάε Τσαν, θα µεταβούµε στο Μάε Σάε, την περιοχή των χερσαίων συνόρων της Ταϊλάνδης µε τη 
Βιρµανία, καθώς και στην περιοχή στην οποία συναντούνται τα σύνορα των τριών χωρών, της Ταϊλάνδης, 
της Βιρµανίας και του Λάος. Αφού επισκεφθούµε το µικρό µουσείο του Οπίου, θα επιστρέψουµε στο Τσιάνγκ 
Ράι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ - ΧΟΥΕ ΣΑΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΚΟΝΓΚ - ΠΑΚΜΠΕΝΓΚ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το Λάος. Αφού διασχίσουµε τα σύνορα θα συνεχίσουµε για το Χούε 
Σάι, απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε στο ποταµόπλοιο µε το οποίο θα ταξιδέψουµε στον ποταµό Μεκόνγκ. Η 
ενδιαφέρουσα αυτή διαδροµή θα µας δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε µοναδικές στιγµές της 

ζωής των µειονοτικών φυλών που ζουν στις όχθες του ποταµού. Προορισµός της σηµερινής µας ηµέρας 
είναι το Πακµπένγκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ, στο οποίο θα διανυκτερεύσουµε. 
 



8η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΚΜΠΕΝΓΚ - ΠΛΩΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΚΟΝΓΚ - ΛOYANΓK ΠPAΠANΓK 
Σήµερα το πρωί θα συνεχίσουµε την πλεύση µας στον ποταµό Μεκόνγκ µε τελικό προορισµό την Λουάνγκ 
Πραπάνγκ, µια ήσυχη πόλη στα βόρεια του Λάος, σε ένα πολύ όµορφο σηµείο ανάµεσα στη συµβολή των 
ποταµών Khan και Mekong, περικυκλωµένη από πανύψηλα βουνά. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας µας, 
θα επισκεφθούµε ένα από τα πιο φηµισµένα σπήλαια στο Πακ Ου, στο οποίο βρίσκονται αναρίθµητα 
βουδιστικά αγάλµατα όλων των ειδών, στυλ και µεγεθών, αφιερωµένα από τους πιστούς, καθώς και το 
γραφικό χωριό Μπαν Σανγκ Χάι, όπου θα δούµε την παραγωγή του τοπικού ποτού λάο-λάο από ρύζι. 

Άφιξη στην Λουάνγκ Πραπάνγκ, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΛOYANΓK ΠPAΠANΓK - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΑΝΓΚΣΙ - ΛOYANΓK ΠPAΠANΓK 
Η σηµερινή ηµέρα είναι αφιερωµένη στη γνωριµία µας µε την πόλη, που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO 
ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και θεωρείται µια από τις πιο παραδοσιακές και 
καλοδιατηρηµένες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ξενάγησή µας θα αρχίσει από το τέως Βασιλικό 

παλάτι και νυν Εθνικό Μουσείο, που στεγάζει και το Βασιλικό Θέατρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον ναό 
Ξιέν Θονγκ, το οµορφότερο τέµπλο της πόλης, τον ναό Aham και την πανύψηλη στούπα Visoun. 
Συνεχίζουµε µε µια εκδροµή στους πανέµορφους καταρράκτες Κουάνγκ Σι, που δηµιουργούν πισίνες πάνω 
σε ασβεστολιθικούς λόφους. Η διαδροµή πραγµατικά θα σας γοητεύσει. Απέραντοι ορυζώνες 
εναλλάσσονται µε χαµηλούς λόφους µε πλούσια τροπική βλάστηση. Η ξενάγησή µας ολοκληρώνεται µε 
ανάβαση στον ιερό λόφο Που Σι, που θα µας ανταµείψει µε µια πανοραµική θέα της πόλης και ένα υπέροχο 

ηλιοβασίλεµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
10η HMEPA: ΛΟΥΑΝΓΚ ΠΡΑΜΠΑΝΓΚ - ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΚΑΜΠΟΤΖΗ)   
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το περίφηµο Σιέµ Ρεπ της Καµπότζης. Το απόγευµα θα 
απολαύσουµε µια όµορφη βαρκάδα στη λίµνη Tonle Sap και θα επισκεφθούµε το πλωτό χωριό Chong 
Kneas. Οι εικόνες θα σας µείνουν σίγουρα αξέχαστες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση.   
 

 
11η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ (ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ)   
Νωρίς το πρωί αναχωρούµε για να επισκεφθούµε τον πιο διάσηµο ναό, τον µεγαλειώδη Άνγκορ Βατ, η 

έκταση του οποίου είναι ίδια µε αυτήν του παλατιού στο Πεκίνο. Θεωρείται τέλειο δείγµα αρχιτεκτονικής των 
Χµερ, καταδεικνύοντας το απόγειο της άλλοτε κραταιάς αυτοκρατορίας. Τρεις από τους κεντρικούς του 
πύργους απεικονίζονται στην σηµαία της Καµπότζης. Συνεχίζουµε την περιήγησή µας σε άλλους ναούς, ο 
καθένας εκ των οποίων παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γοητεία. Ο Neak Pean, που υπήρξε αρχαίο 
νοσοκοµείο, έχει µια µεγάλη, τετράγωνη λίµνη περιστοιχιζόµενη από τέσσερις µικρότερες. Ο Prasat Kravan, 
µικρός ναός χτισµένος εξ ολοκλήρου από τούβλα έχει στο εσωτερικό του θαυµάσια ανάγλυφα. Θα 

ολοκληρώσουµε την περιήγησή µας επισκεπτόµενοι τον ναό Pre Rup, έναν από τους παλαιότερους του 
χώρου, αφιερωµένος στον θεό Σίβα. Από την κορυφή του θα έχουµε την ευκαιρία να ατενίσουµε την 
περιοχή και να απολαύσουµε ένα µαγευτικό ηλιοβασίλεµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 



12η HMEPA: ΣΙΕΜ ΡΕΠ - ΜΠΑΤΤΑΜΠΑΝΓΚ  
Συνεχίζουµε σήµερα την ξενάγησή µας στα εκπληκτικά µνηµεία του πολιτισµού των Xµερ. Η οχυρωµένη πόλη 
Άνγκορ Τοµ υπήρξε πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Χµερ κατά τον 12ο αιώνα. Θα επισκεφθούµε τη 
νότια πύλη µε τα µεγαλειώδη αγάλµατα και τον ναό Μπαγιόν, κτίσµα µοναδικής οµορφιάς και 
µεγαλοπρέπειας, που αποτελείται από 54 πύργους. Η περιοδεία µας στον αρχαιολογικό χώρο θα συνεχιστεί, 
καθώς θα επισκεφθούµε το αρχαίο βουδιστικό µοναστήρι Τα Προµ και αναµφίβολα το πιο ατµοσφαιρικό 
µνηµείο της περιοχής, αφού έχει µείνει σχεδόν ανέπαφο µέσα στη ζούγκλα. Στη συνέχεια αναχωρούµε 

οδικώς για τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Καµπότζης και οµώνυµη επαρχία της, τη Μπατταµπάνγκ, µία 
πόλη µε περίτεχνα αρχιτεκτονικά κτίρια και χαµογελαστούς κατοίκους! Η κύρια ασχολία τους είναι η 
παραγωγή ρυζιού, καθώς η Μπατταµπάνγκ είναι µια σηµαντική πόλη παραγωγής ρυζιού εδώ και 500 
χρόνια! Άφιξη και περιήγηση στην όµορφη αυτή πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
13η HMEPA: ΜΠΑΤΤΑΜΠΑΝΓΚ - ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ  
Πρωινή επίσκεψη στις σπηλιές Πνοµ Σανπό, που στέκουν σιωπηλοί µάρτυρες των εκατοντάδων θυµάτων 
της θηριωδίας των Ερυθρών Χµερ. Στη συνέχεια αναχωρούµε οδικώς για την πρωτεύουσα της Καµπότζης, 
την Πνοµ Πενχ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
14η HMEPA: ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ (Ξενάγηση) - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 

Βασιλικό Παλάτι και την εκπληκτική Ασηµένια Παγόδα, το δάπεδο της οποίας είναι κατασκευασµένο από 
5.000 ασηµένια πλακάκια βάρους ενός κιλού το καθένα. Θα επισκεφθούµε επίσης το Μουσείο Tuol Sleng, 
φυλακές και χώρος βασανιστηρίων κατά την περίοδο των Ερυθρών Χµερ. Το απόγευµα µας επιφυλάσσει 
µια ακόµη έκπληξη: η βαρκάδα µας στα νερά του ποταµού, απ’ όπου θα θαυµάσουµε ένα υπέροχο 
ηλιοβασίλεµα. Αργά το βράδυ µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού.  

 
15η HMEPA: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



 

Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης 
µε ενδιάµεσο σταθµό 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 5* στην Μπανγκόκ, 
 4* και 4*sup. στις υπόλοιπες πόλεις εκτός της 
Πακµπένγκ που το ξενοδοχείο είναι απλό, 
βασικών ανέσεων, από τα καλύτερα διαθέσιµα  
� Ηµιδιατροφή εκτός από την Μπανγκόκ που 
είναι µε πρωινό 

� Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικοί έµπειροι ξεναγοί 
� Έλληνας αρχηγός-συνοδός   
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, βίζες, 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: 790 € 
� Βίζες που πληρώνονται τοπικά: 65 $ (Καµπότζη: 30$, Λάος: 35 $) 
 
 

****SSuuppeerr  ΤΤιιµµήή****  
ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  

  
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ MONΟΚΛΙNOY 

Τιµή από Αθήνα  Τιµή από Θεσσαλονίκη  

+500 € 
1.899 € 

1.939 € 
 

∆εν απαιτείται ∆ιανυκτέρευση 
στην Αθήνα 

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις ένα 
µήνα πριν την αναχώρηση 

(για περιορισµένο αριθµό θέσεων, 
που µπορεί να εξαντληθούν και 

νωρίτερα)  
 

Τιµή από Λάρνακα  

∆είτε στο έντυπο της Κύπρου, στο ειδικό πρόγραµµα της Κύπρου και στο site µας 

Σηµαντική Παρατήρηση 

Η τιµή  ισχύει για συµµετοχή 15 ατόµων 

Στη περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (ακόµα και 10 άτοµα) το ταξίδι πραγµατοποιείται κανονικά και δεν 

ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση + 99 € κατ’ άτοµο 
 

Η ανωτέρω παρατήρηση δεν ισχύει για την αναχώρηση 09.08 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια 
της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το Versus στα 
προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-
mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της 
προκαταβολής.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΟΙ ΒΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 65 $ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΑΠΟ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει 
και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας 
που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 
πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 

θα επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   

  

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  



Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 
""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  

ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  

  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι. Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν 
πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club 
στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus 
Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 
για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus Travel αλλά και µε πληθώρα 
εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας 

ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους κι  έγιναν µια παρέα.  
 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 

� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 

καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  

� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 



πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 

Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 

όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 

της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό.  

 
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 
θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 

εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 
 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 
ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 
σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 

� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 
συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 

 
� Πρώτοι µε διαφορά  



Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 

 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 

� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 

� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 
 


