
 

  

Φυλές Νταγιάκ, Εξωτικές παραλίες 

  
Αναχώρηση: 11.08                                                                                   15 ημέρες 

Μαλαισία – Ζούγκλα Βόρνεο – 

Σιγκαπούρη (Μπρουνέι) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Το Versus Τravel πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους με εξαιρετική επιτυχία!  

Πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει 

μεγαλουπόλεις, ζούγκλα και εξωτισμό, με πολύ 

καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία:  

 Στην Κουάλα Λουμπούρ: ξενοδοχείο 

PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE & 

RESIDENCES 5* 

 Στην Ζούγκλα του Βόρνεο: 2 διανυκτερεύσεις 

στο ξενοδοχείο BATANG AI LONGHOUSE RESORT 

4* (πρώην HILTON)  

 Στο Κουτσίνγκ: ξενοδοχείο HILTON 5*  

 Στην παραλία Νταμάι: 2 διανυκτερεύεις στο 

ξενοδοχείο Damai Puri Resort & spa 4*. 

 Στην Σιγκαπούρη: ξενοδοχείο Park Clarke 

Quay 4* sup. 

 

Μην ξεχνάτε να ζητάτε τα ξενοδοχεία που σας 

προσφέρουν 

 Επίσκεψη στο διάσημο κέντρο μελέτης και 

φροντίδας των απειλούμενων με εξαφάνιση 

Ουρακοτάγκων του Βόρνεο 

 Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, "την πόλη-

θαύμα" της Μαλαισίας 

 Δυνατότητα αντικατάστασης των 2 

Διανυκτερεύσεων στην παραλία Νταμάι με 2 

Διανυκτερεύσεις στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι, 

στο ξενοδοχείο-παλάτι Empire 5* με πρωινό και 

ξενάγηση  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-

βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 

 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup & 5* 

 

 Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, 

την «πόλη-θαύμα» της 

Μαλαισίας 

 

 Δυνατότητα διαμονής στο 

μυθικό σουλτανάτο του 

Μπρουνέι στο ξενοδοεχίο – 

Παλάτι Empire 5* 

Ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό και 

πρωτοποριακό, που συνδυάζει σημεία της 

Νοτιοανατολικής Ασίας με μοναδικό 

τρόπο! 

Η Μαλαισία είναι μια σύγχρονη χώρα με 

σπάνια χλωρίδα και πανίδα, με ονειρεμένες 

παραλίες, με αρχαίες φυλές και δοξασίες. 

Όλα τα χρώματα, τα αρώματα και οι γεύσεις 

της Ανατολής έχουν στριμωχθεί στον τόπο 

αυτό.  

Το Βόρνεο είναι ένα νησί με παρθένα 

τροπικά δάση και φυλές ιθαγενών, που 

πρόσφατα άλλαξαν τις διατροφικές τους 

συνήθεις και δεν τρέφονται πλέον με 

ανθρώπους!!!  

Η Σιγκαπούρη είναι μια ολόκληρη χώρα 

μέσα στα σύνορα μιας πόλης - της "Πόλης 

του Λιονταριού" και προσφέρει όλα εκείνα 

τα συστατικά που καθιστούν ένα μέρος 

ιδανικό προορισμό διακοπών. Η χώρα, που 

σχεδόν ακουμπά στον Ισημερινό, συνδυάζει 

την παράδοση με τον μοντέρνο τρόπο 

ζωής. Ένα ξεχωριστό κράμα πολιτισμών 

συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της 

Σιγκαπούρης 

Το Versus Travel, πρωτοπόρο στην Ελληνική 

αγορά, ταξιδεύει, ανακαλύπτει και σας 

προτείνει νέους, φρέσκους, ιδιαίτερους 

ταξιδιωτικούς προορισμούς 
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Travel Identity  

Αποκλειστική πρόταση του Versus Travel, που έχει στο ενεργητικό του δεκάδες πραγματοποιήσεων 

και εκατοντάδες ευχαριστημένων ταξιδιωτών. Εναλλακτικό ταξίδι στην αυθεντική Ασία, που διατηρεί 

γνήσιες εικόνες και μέρη που ξεφεύγουν από τα κοινότυπα, όπως η ζούγκλα του Μπατάνγκ Άι, οι 

ήχοι της οποίας μοιάζουν με ναρκωτικό των αισθήσεων που μας τραβούν κοντά της χωρίς 

αντίσταση και μας υγραίνουν με το ακαθόριστο της έκπληξης. Οι Ουραγκοτάγκοι που βρίσκονται 

προστατευόμενοι εδώ, αλλά και οι φυλές των Νταγιάκ που ζουν στα μακρόστενα καταλύματά τους 

(Long houses), θα μας δώσουν σπάνιες εμπειρίες. Όλο αυτό το εξωτικό σκηνικό ντύνεται με τον 

κοσμοπολίτικο αέρα της Κουάλα Λουμπούρ.  

Η προσθήκη της πόλης-πρότυπο Πουτρατζάγια, που θα βρείτε μόνο στο Versus, η διαμονή σε πολύ 

καλά ξενοδοχεία, η γνωριμία με την Σιγκαπούρη, την "Πόλη του Λιονταριού", με το ιδιαίτερο κράμα 

των πολιτισμών και η δυνατότητα να γνωρίσετε το μυστηριώδες σουλτανάτο της ζούγκλας, το 

Μπρουνέι, συνθέτουν τη μοναδική πολυπρόσωπη ταυτότητα του ταξιδιού αυτού. 

 

Highlights 

 Επισκεφθείτε το πολύβουο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ. 

 Ανεβείτε τα 272 σκαλοπάτια στις πασίγνωστες ανά τον κόσμο Σπηλιές Μπατού. 

 Ανακαλύψτε την πόλη-πρότυπο Πουτρατζάγια. 

 Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της εντυπωσιακής Μάλακκας. 

 Φωτογραφίστε ουρακοτάγκους στο φυσικό τους περιβάλλον. 

 Διανυκτερεύστε στο ξενοδοχείο Batang Ai Longhouse στη ζούγκλα του Βόρνεο. 

 Εξερευνήστε με παραδοσιακές πιρόγες την καρδιά της ζούγκλας του Βόρνεο. 

 Γνωρίστε τους ιθαγενείς που ζουν σε παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες μέσα στην παρθένα 

ζούγκλα. 

 Χαλαρώστε στην εξωτική παραλία Νταμάι ή κάντε μια εξόρμηση στο Σουλτανάτο του 

Μπρουνέι. 

 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομη

νία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρη

σης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤR 713 
11.08 

ΑΘΗΝΑ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10:30 
03:25 

(+1) 

ΤR 452 12.08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 09:55 10:55 

TR 712 25.08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:35 08:45 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Πόλη-θαύμα Πουτρατζάγια  
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επισκεπτόμαστε την πόλη-πρότυπο, Πουτρατζάγια. Πρόκειται για μία 

ανερχόμενη πόλη-θαύμα που προσπαθεί και διατηρεί σε πλήρη αρμονία τη φύση και την τεχνολογία. 

Η πόλη αυτή θυμίζει έναν απέραντο κήπο πλάι σε λίμνη, όπου το πράσινο κυριαρχεί παντού, ενώ τα 

υπερσύγχρονα κτίρια και κτίρια παραδοσιακής αραβικής και ασιατικής αρχιτεκτονικής συνυπάρχουν 

-πάντα φιλικά με το περιβάλλον-, ξεπροβάλουν. 

 

 

 

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, το Σουλτανάτο του Μπρουν  

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, ο ισλαμικός 

θύλακας που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Βόρνεο, στη ΝΑ Ασία. Η χλιδή του πετρελαιοπαραγωγού 

σουλτανάτου του Μπρούνεϊ με τα μεγαλόπρεπα τζαμιά και τα πλωτά χωριά, μας μεταφέρει σε 

κόσμους μαγικούς και παραμυθένιους, μια και εδώ έχει αναπτυχθεί μια κοινωνική δομή που μόνο σε 

παραμύθια μπορούμε να συναντήσουμε.  

Από τη στιγμή που θα βγούμε από το αεροδρόμιο για να μεταφερθούμε στην πόλη, θα 

διαπιστώσουμε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα. Είναι η χλιδή που είναι διάχυτη παντού, τα λόγια του 

ξεναγού μας για το Σουλτάνο και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το λαό του, τον πλούσιο τρόπο ζωής 

των κατοίκων του, την πραγματικά δωρεάν υγεία και εκπαίδευση, την έλλειψη φόρων, το μικρότερο 

χρόνο εργασίας στον κόσμο και όλα εκείνα που στους Δυτικούς φαίνονται σαν από άλλο πλανήτη. 

Δεν είναι τυχαίο που ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος για αντιπολίτευση σε αυτό το ονειρεμένο κράτος. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μοντέρνος σουλτάνος  

Ο Σουλτάνος δείχνει να είναι ιδιαίτερα μοντέρνος, γοητευτικός και ευφυής, εμφανίζεται ντυμένος με στρατιωτικές 

στολές, παραδοσιακές φορεσιές αλλά και casual δυτικά ρούχα. Υπήρξε παντρεμένος και με μία αεροσυνοδό, 

με την οποία όμως χώρισε. Παρ’ ότι έχει το δικαίωμα 4 συζύγων προτιμά να διατηρεί τις θέσεις κενές. Σε όλους 

τους χώρους - από δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία, μαγαζιά και σπίτια μέχρι εστιατόρια και ξενοδοχεία - 

δεσπόζουν φωτογραφίες του Σουλτάνου και της πρώτης συζύγου του. 

Η αντίληψη ότι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν κάθε είδους διασκέδαση δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως 

καινούργια στη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι. Ο ίδιος ο σουλτάνος, όταν επρόκειτο να γιορτάσει τα 50ά 

του γενέθλια, τον Ιούλιο του 1996, ξόδεψε πάνω από 25 εκατ. δολάρια για το πάρτι και έδωσε άλλα 15 εκατ. 

δολάρια ως αμοιβή στον Μάικλ Τζάκσον για να τραγουδήσει τρία τραγούδια. 

Σε μια χώρα λοιπόν όπου είναι κακούργημα να συζητάς για τα έξοδα της κυβέρνησης, ο οικονομικός εφιάλτης 

έγινε ο πρίγκιπας Τζέφρι, ο μικρός αδελφός του σουλτάνου.  

Ο περιβόητος πλέιμποϊ, σύμφωνα με πληροφορίες του υπεύθυνου ασφαλείας της βασιλικής οικογένειας, 

περιπλανιέται ανά τον κόσμο συνοδευόμενος πάντα από ένα χαρέμι 15 ως 20 γυναικών. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι το ενδιαφέρον του πρίγκιπα ήταν και εξακολουθεί να είναι η αναζήτηση όμορφων κοριτσιών και η 

μεταφορά τους στο Μπρουνέι. Έχει μάλιστα οργανώσει ένα διεθνές δίκτυο αναζήτησης κοριτσιών σε όλο τον 

κόσμο. Όλα τα καλά όμως συνοδεύονται τις περισσότερες φορές με δυσάρεστα γεγονότα. Το κερασάκι της 

τούρτας όμως ήρθε να το εναποθέσει το περιοδικό "Forbes", το οποίο υποβίβασε τον σουλτάνο στον δεύτερο 

πλουσιότερο άνθρωπο από πρώτο που τον θεωρούσε μέχρι πρόσφατα. "Μεγάλα καράβια, μεγάλες 

φουρτούνες. 

 

 

 

Μπρουνέι, το μυστηριώδες σουλτανάτο της; Ζούγκλας  

Μια άλλη πραγματικότητα - ο απαγορευμένος κοινωνικός παράδεισος  

Το μικροσκοπικό Μπρουνέι δεν είναι παρά μια μικρή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Το πλήρες όνομά του είναι: 

"Negara Brunei Darussalam" και σημαίνει "Μπρουνέι, ο οίκος της Ειρήνης", χαρακτηρισμός που δεν απέχει πολύ 

από την πραγματικότητα, μια και οι κάτοικοι του έχουν για λίγα να προβληματιστούν και η λέξη ηρεμία έχει την 

απόλυτη ερμηνεία της .  

Μια από τις μικρότερες χώρες της Γης, έχει πολλά οικονομικά ρεκόρ να επιδείξει, αλλά και πολλές ιδιομορφίες, 

καθώς δεν υπάρχει πολιτική ζωή και τα ήθη είναι αυστηρά.   

Οι κάτοικοι του Μπρουνέι είναι ένας πραγματικά φιλήσυχος και ειρηνικός λαός. Πώς να μην είναι άλλωστε όταν 

δεν υπάρχουν άστεγοι, πεινασμένοι, ζητιάνοι ή άτομα τα οποία να υποφέρουν από την ανυπαρξία παροχών. 

Όσοι δεν έχουν προσωπική περιουσία ή ιδιοκτησία, τους παρέχονται δωρεάν σπίτια τα οποία μπορούν να 

εξαγοράσουν σε βάθος χρόνου.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε άτομα που είναι ιδιαίτερα φτωχά, παρέχονται εκτάσεις με σκοπό την εκμετάλλευση και την εγκατάσταση. Τα 

παιδιά πηγαίνουν όλα σχολείο και μάλιστα παροτρύνονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα οι αριστούχοι χρηματοδοτούνται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στο εξωτερικό. Η ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες αυτού του κράτους δεν σταματά εδώ. Σε περίπτωση που 

νοσήσουν μπορούν να νοσηλευτούν κανονικά και μετά από την αποθεραπεία και την ίαση να αφήσουν στο 

νοσοκομείο ένα συμβολικό ποσό. Σε περίπτωση που κάποιο νόσημα δεν μπορεί να θεραπευτεί, ο πολίτης 

μεταβαίνει στο εξωτερικό για θεραπεία και τα έξοδα αναλαμβάνονται από το κράτος, δηλαδή τον ίδιο τον 

Σουλτάνο. Πρόκειται για έναν κοινωνικό παράδεισο με ανύπαρκτους φόρους. Στις περισσότερες "δύσκολες" 

εργασίες εργάζονται εργάτες από το εξωτερικό και το σημαντικότερο εργάζονται το λιγότερο χρόνο εβδομαδιαία 

από οποιοδήποτε άλλο σημείο στον πλανήτη και έχουν τις περισσότερες αργίες στη γη. Ο "οίκος της Ειρήνης" 

είναι ασφαλής και χωρίς εγκληματικότητα, αλλά και ένα μέρος όπου η δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει άμεση 

προτεραιότητα. Παρά τον μεγάλο πλούτο της χώρας, στην πρωτεύουσα μεγάλος πληθυσμός ζει σε 

πασσαλόκτιστα σπίτια. Η συγκοινωνία στο "χωριό του νερού" γίνεται μόνο με βάρκες κάθε είδους, μεγέθους και 

ταχύτητας. Κλασσική διασκέδαση θεωρείται η έξοδος νωρίς για φαγητό, καφέ ή κινηματογράφο στα εμπορικά 

κέντρα μέσα στην πόλη. Ο πλούτος της χώρας τροφοδοτεί το Κράτος Πρόνοιας και εξασφαλίζει την ευλαβική 

υπακοή των πολιτών, χαρίζει όμως και τη δυνατότητα στο Σουλτάνο να ζει πραγματικά πέρα από τα όρια της 

χλιδής. Το παλάτι του είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και ονομάζεται "Παλάτι της Γνώσης". Χτίστηκε μόλις έφυγαν 

οι Βρετανοί, οπότε και η χώρα επανέκτησε την πλήρη ανεξαρτησία της και η Αυτού Εξοχότητα την απόλυτη 

κυριαρχία. Το πολιτικό σύστημα της χώρας αποτελείται από το Σουλτάνο και την Κυβέρνηση, υπάρχουν επίσης 

εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 4 περιφερειών καθώς και του κάθε χωριού που συνθέτει την περιφέρεια. Στην 

πραγματικότητα, όλες οι αποφάσεις περνούν από τον Σουλτάνο, ο οποίος είναι κέντρο και "θεμέλιος λίθος" της 

κοινωνίας. Μία φορά το χρόνο το Παλάτι ανοίγει τις πύλες του στους πολίτες και όλοι οι άνδρες μπορούν να 

χαιρετίσουν διά χειραψίας τον Σουλτάνο και όλες οι γυναίκες τις συζύγους του, ανάμεσα στις οποίες, η πρώτη 

είναι και η ισχυρότερη. Πέρα από το αλκοόλ (επιτρέπεται να έχετε μαζί σας μια μικρή ποσότητα αλκοόλ για 

ιδιωτική χρήση), το κάπνισμα είναι άλλη μια συνήθεια που πρέπει να ξεχάσετε, κι αυτό όχι λόγω του Ισλάμ, αλλά 

χάρη σε μια καμπάνια που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, μέσω της οποίας, ο Σουλτάνος πέτυχε να 

σταματήσει καπνιστές χρόνων από την ανθυγιεινή αυτή συνήθεια. 

 

 

Που θα μείνουμε στο Μπρουνέι:  

Ξενοδοχείο-παλάτι Empire 5*  
Το ξενοδοχείο μας είναι ίσως το πιο πολυτελές παλάτι που έχετε μείνει στη ζωή σας, αφού στοίχισε για την 

κατασκευή του όσο οι δίδυμοι πύργοι (Πετρόνας) της Κουάλα Λουμπούρ. Η χωρίς όρια πολυτέλειά του, οι 

εκπληκτικοί κήποι του, η παραλία του, οι λιμνούλες και τα ποταμάκια, τα εξαιρετικά δωμάτια, οι δραστηριότητες 

που παρέχει, θα γεμίζουν πλήρως το χρόνο μας. Επιλέγουμε το ξενοδοχείο αυτό γιατί μόνο σε αυτό μπορούμε 

να νοιώσουμε το πραγματικό νόημα του Μπρούνεϊ. 
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Τι θα κάνουμε στο Μπρουνέι 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 

Πρωτεύουσα του σουλτανάτου είναι η Μπαντάρ Σερί Μπεγκάουαν, που στο παρελθόν ονομαζόταν Πόλη του 

Μπρουνέι (η ονομασία της άλλαξε στις 3/10/1970). Το πρώτο μέρος του ονόματος της πόλης (Μπαντάρ), 

προέρχεται από την περσική γλώσσα και σημαίνει "λιμάνι", ενώ το δεύτερο συνθετικό της (Σερί Μπεγκάουαν) 

προέρχεται από τις σανσκριτικές λέξεις Σρι Μπάγκουαν και σημαίνει "ευλογημένο".  Κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Σουλτανάτου του Μπρουνέι. Πρώτος σταθμός 

μας η ανοιχτή αγορά, όπου οι κάτοικοι κάνουν τις καθημερινές συναλλαγές και τα ψώνια τους. Κι αφού 

αρχίσουμε να ζούμε στον παλμό της ζωής των κατοίκων, θα γνωρίσουμε την ιστορία και την τέχνη τους στο 

Μουσείο του Μπρουνέι. Μέσα στο μοντέρνο του κτίριο στεγάζονται θαυμάσιες συλλογές ισλαμικής τέχνης, 

παρουσιάζονται η παραγωγή και η επεξεργασία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που αποτελούν τις 

κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Σουλτανάτου, ο πλούτος της χλωρίδας του με την τεχνική του διοράματος, 

αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία του Μπρουνέι από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, τα ήθη και έθιμα 

του λαού του και μία εκπληκτική συλλογή όπλων, ανάμεσα στα οποία τα φημισμένα κανόνια του Μπρουνέι. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κτίριο των Βασιλικών Εμβλημάτων, που άνοιξε τις πύλες του στις 30/9/1992, για να 

θαυμάσουμε βασιλικά διάσημα, βασιλικές άμαξες, χρυσά και ασημένια όπλα, κοσμήματα, κορώνες του 

βασιλικού ζεύγους, τον θρόνο που χρησιμοποιεί ο σουλτάνος στις επίσημες τελετές, πολύτιμα δώρα ξένων 

ηγετών, αλλά και τη ζωή του σημερινού μονάρχη από τη γέννησή του μέχρι σήμερα, καθώς και τη συνταγματική 

ιστορία και το πολίτευμα της χώρας. Ακολούθως θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά ισλαμικά μνημεία 

σε ολόκληρη την περιοχή: το μουσουλμανικό τέμενος Τζέιμ Ασρ Χασανάλ Μπολκιάχ, γνωστό και ως Τέμενος 

Κιαρόνγκ, ένα τεράστιο μαρμάρινο οικοδόμημα, που οικοδομήθηκε ως ανάμνηση της 25ης επετείου της 

ανάρρησης του σουλτάνου Χασανάλ Μπολκιάχ στον θρόνο και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 14/7/1994. 

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, θα φθάσουμε στο Κάμπονγκ Άγιερ, το μεγαλύτερο πλωτό χωριό στον κόσμο, 

που οι Ευρωπαίοι αποκαλούν "Βενετία της Ανατολής". Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι ζουν μέσα σε σπίτια που 

στέκουν πάνω σε πασσάλους στη θάλασσα και στριμώχνονται σ’ έναν λαβύρινθο από ξύλινες διαβάσεις, που 

συνδέουν τις κατοικίες τους με την αγορά, τα σχολεία, τα τζαμιά, τα νοσοκομεία, τα αστυνομικά τμήματα και την 

πυροσβεστική. Κι αφού επισκεφθούμε ένα πλωτό σπίτι και πιούμε τσάι με τοπικά γλυκίσματα, θα κάνουμε μια 

βαρκάδα στο δάσος που περιβάλει την πόλη για να αναζητήσουμε πιθηκάκια και άλλα ζώα.  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: : 

Περιπλάνηση αργά το βράδυ στη φωταγωγημένη 

πολιτεία για να θαυμάσουμε το τζαμί Τζέιμ Ασρ 

Χασανάλ Μπολκιάχ με τους 29 θόλους του από 

χρυσάφι 24 καρατίων που λάμπουν σαν αστέρια 

μέσα στη νύχτα, αλλά και στη νυχτερινή αγορά με 

τις προκλητικές λιχουδιές της τοπικής κουζίνας, 

όπου οι κάτοικοι αγοράζουν το βραδινό τους. Μια 

φωτογραφία στο φωταγωγημένο, κομψό τζαμί 

του σουλτάνου Ομάρ Αλί Σαϊφουντιέν, που πήρε 

το όνομά του από τον 28ο σουλτάνο του 

Μπρουνέι, θα μας θυμίζει για πάντα την ομορφιά 

της πόλης αυτής.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 

για την εξωτική Μαλαισία. Η Μαλαισία αποτελείται από δύο ξεχωριστές 

περιοχές: το Νότιο τμήμα της Μαλαϊκής Χερσονήσου που αποτελεί 

επίσης και το άκρο της Ινδοκίνας και το Βόρειο τμήμα του νησιού 

Βόρνεο, με εξαίρεση το σουλτανάτο του Μπρουνέι.   

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ   

Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουμπούρ. 

Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος 

για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΠΗΛΙΕΣ 

ΜΠΑΤΟΥ) 

Ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από 

το πολύβουο κέντρο της, τμήμα του οποίου αποτελεί η πολύχρωμη 

Κινέζικη και η Ινδική Συνοικία. Θα δούμε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το 

Βασιλικό Παλάτι, θα επισκεφτούμε το Εθνικό Μνημείο το οποίο 

βρίσκεται στο μεγαλύτερο χώρο πρασίνου της πρωτεύουσας που 

ονομάζεται «Κήποι της λίμνης», το Εθνικό Τζαμί (εξωτερική επίσκεψη) και 

το Σιδηροδρομικό Σταθμό, που είναι ένας από τους πιο γραφικούς του 

κόσμου σε ινδο-ισλαμικό στιλ, με πύργους, θόλους και αψίδες. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις Σπηλιές στο Μπατού, πασίγνωστες 

ανά τον κόσμο με τα 272 σκαλοπάτια τους, τις οποίες επισκέπτονται 

κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Επιστροφή και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΠΟΥΤΡΑΤΖΑΓΙΑ - ΜΑΛΑΚΚΑ - 

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ     

Πρωινή αναχώρηση για τον νότο της Μαλαισίας, με προορισμό την 

όμορφη πόλη Μάλακκα με την αποικιακή της αρχιτεκτονική. Κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής μας και περίπου μια ώρα έξω από την Κουάλα 

Λουμπούρ, θα σταματήσουμε στην Πουτρατζάγια. Πρόκειται για μια 

πόλη-πρότυπο, κτισμένη με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. 

Από τη μια η λίμνη και το πράσινο και από την άλλη τα υπέροχα κτίρια 

Ευρωπαϊκής, Μαροκινής και Κεντρο-ασιατικής επιρροής, 

ξεπροβάλλουν μπροστά στα μάτια μας σαν κοσμήματα. Μετά την 

επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για τη Μάλακκα. Σύμφωνα με τον θρύλο, 

ένας πρίγκιπας από τη Σουμάτρα είχε επισκεφθεί την περιοχή για κυνήγι 

και καθώς ξεκουραζόταν στη σκιά ενός δέντρου, ένα από τα σκυλιά 

που τον συνόδευαν επιτέθηκε σε ένα ελάφι, το οποίο όμως απέκρουσε 

τον σκύλο και τον πέταξε με μία μόλις κίνηση στο ποτάμι. Προς τιμήν 

του θάρρους του ελαφιού αποφάσισε να ιδρύσει μία πόλη. Πολλοί 

ισχυρίζονται ότι η πόλη έλαβε το όνομά της από το δέντρο "Μέλακα", 

κάτω από το οποίο ξεκουραζόταν ο πρίγκιπας. Η Μάλακκα αποτέλεσε 

μεγάλο εμπορικό και οικονομικό κέντρο και μία από τις πρώτες 

πορτογαλικές αποικίες. Η ενσωμάτωση των τοπικών παραδόσεων και 

των αποικιακών εθίμων που αντικατοπτρίζονται στην αρχιτεκτονική, 

στις γεύσεις ακόμα και στον καθημερινό τρόπο ζωής, θα σας 

εντυπωσιάσει. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο με τα 

καλοσυντηρημένα μνημεία του αποικιακού παρελθόντος της, τα οποία 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

της χάρισαν το τίτλο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 

την Unesco. Ειστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ. Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ΕΛΕΥΘΕΡH ΗΜΕΡA)  

Ελεύθερη ημέρα στην Κουάλα Λουμπούρ για να βόλτες στην πόλη και 

ψώνια στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Διανυκτέρευση.  

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ     

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κάνουμε 

μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο, θα δούμε τον Πύργο της Πλατείας και 

θα περάσουμε από το αποικιακό συγκρότημα των Δικαστηρίων. Στην 

απέναντι όχθη του ποταμού μπορούμε να θαυμάσουμε τη θέα του 

παλατιού Αστάνα, του τοπικού Κοινοβουλίου και του φρουρίου 

Μαργαρίτα. Θα περάσουμε από το τζαμί της πόλης (εξωτερική 

επίσκεψη) και το κεντρικό ταχυδρομείο, που αποτελεί ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης και 

θα επισκεφθούμε το πολύ ενδιαφέρον μουσείο της. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση για το Κουτσίνγκ, την πρωτεύουσα της 

επαρχίας Σαραβάκ, με το έντονο τοπικό χρώμα. Την πόλη διαρρέει ο 

ομώνυμος ποταμός, η μία όχθη του οποίου είναι ο σημαντικότερος 

τόπος συνάντησης των κατοίκων της. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΩΝ - ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ     

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη ζούγκλα του Βόρνεο και το 

ξενοδοχείο μας Batang Ai Longhouse. Η πρώτη μας στάση θα είναι 

στο διάσημο κέντρο μελέτης και φροντίδας των απειλούμενων με 

εξαφάνιση Ουρακοτάγκων του Βόρνεο. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα 

να τους δούμε και να τους φωτογραφίσουμε από κοντά, στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε 

στο χωριό Σέριαν με τη σκεπαστή αγορά εξωτικών φρούτων, 

λαχανικών και ψαριών.  Τελευταία μας στάση θα είναι στο χωριό 

Λατσάου. Άφιξη στις όχθες της τεχνητής λίμνης Μπάτανγκ Άι, που 

σχηματίστηκε από το φράγμα της περιοχής για να τιθασεύσει τα νερά 

του ομώνυμου ποταμού. Εκεί, θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια 

σύντομη διαδρομή, που θα μας οδηγήσει στην απέναντι όχθη της 

λίμνης, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

8η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ, ΦΥΛΕΣ ΝΤΑΓΙΑΚ     

Το πρωί θα επιβιβαστούμε σε παραδοσιακές πιρόγες για μια μαγευτική 

διαδρομή στη λίμνη, που θα μας οδηγήσει στην καρδιά της ζούγκλας 

και στους ιθαγενείς που την κατοικούν. Κατά την άφιξή μας, μας 

υποδέχεται ο αρχηγός της φυλής. Εκεί, θα παρακολουθήσουμε 

τοπικούς παραδοσιακούς χορούς των ντόπιων με πλουμιστές 

ενδυμασίες, θα επισκεφθούμε την κατοικία τους, ένα παραδοσιακό 

ξύλινο χτίσμα (longhouse), όπου διαμένουν πολλές οικογένειες μαζί 

κάτω από την ίδια στέγη, μέσα σε μια παρθένα ζούγκλα. Σας 

υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία, σαν να παίρνετε μέρος σε κάποια 

ταινία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

9η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ – ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ     

Αφήνουμε σήμερα τη ζούγκλα και επιστρέφουμε οδικώς στο 

Κουτσίνγκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα 

ελεύθερο για ξεκούραση ή για μια βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10η, 11η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΑΜΑΪ ***  

Θa αναχωρήσουμε οδικώς για την εξωτική παραλία Νταμάι της 

επαρχίας Σαραβάκ. 2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* και χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση και κολύμπι. 

12η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΑΜΑΪ - ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Σιγκαπούρη, μία από τις 

πιο ανεπτυγμένες και οργανωμένες πόλεις στον κόσμο. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

13η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση)    

Κατά τη σημερινή περιήγησή μας στην πόλη θα περάσουμε από το 

διοικητικό της κέντρο, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο, το 

Ανώτατο Δικαστήριο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια  θα θαυμάσουμε 

τον υπέροχο κόλπο της πόλης από το Merlion Park, καθώς και τον 

βοτανικό κήπο με τις ορχιδέες, που θα σας αφήσουν άφωνους με την 

ομορφιά και την ποικιλία τους. Αφού επισκεφθούμε τον ναό Thian Hock 

Keng, έναν από τους παλιότερους της Σιγκαπούρης, θα μπούμε στη 

συνοικία των Κινέζων και έπειτα στη συνοικία των Ινδών με τη μεθυστική 

μυρωδιά των μπαχαρικών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

14η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Ημέρα ελεύθερη στην Σιγκαπούρη, για να τη διαθέσετε όπως επιθυμείτε. 

Ο αρχηγός της εκδρομής θα είναι κοντά σας για να σχεδιάσετε μαζί 

βόλτες στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής, 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΝΕΙ: 

***Δυνατότητα αντικατάστασης των 2 διανυκτερεύσεων στην Παραλία 

Νταμάι με 2 διανυκτερεύσεις στο Σουλτανάτο του Μπρούνεϊ, στο 

Ξενοδοχείο-Παλάτι Empire 5* με πρωινό και ξενάγηση, όπως 

παρακάτω: 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΑΡ ΣΕΡΙ ΜΠΕΓΚΑΟΥΑΝ/ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ 

TOY ΜΠΡΟΥΝΕΪ*  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιρί. Από εκεί συνεχίζουμε 

οδικώς για το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, έναν ισλαμικό θύλακα που 

βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Βόρνεο, στη Νοτιοανατολική Ασία. 

Πρωτεύουσα του σουλτανάτου είναι η Μπαντάρ Σερί Μπεγκάουαν, 

που στο παρελθόν ονομαζόταν Πόλη του Μπρουνέι (η ονομασία της 

άλλαξε στις 3/10/1970). 

11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΟΥΝΕΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΛΩΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΜΠΟΝΓΚ 

ΑΓΙΕΡ, ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ)   

Ξενάγηση της πόλης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αρχή του 

προγράμματός μας. 

* Σημείωση:  

Ανάλογα με την ημερομηνία, η πρόσβαση στο Μπρουνέι (ή 

αντίστροφα) γίνεται μέσω της πόλης Μίρι της Μαλαισίας (με πτήση 

από το Κουτσίνγκ στο Μίρι και οδική μετάβαση στην πρωτεύουσα του 

Μπρουνέι). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

** 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 

 

€ 1.299 

Από Θεσσαλονίκη* 

 

€ 1.459 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 650 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

Για διαμονή στο Μπρουνέι 
Δυνατότητα αντικατάστασης 2 διανυκτερεύσεων από την Παραλία Νταμάι στο 

Σουλτανάτο του Μπρουνέι 

Επιβάρυνση στη βασική τιμή του πακέτου:    590 € κατ’ άτομο στο δίκλινο / + 200  € στο 

μονόκλινο Περιλαμβάνονται: 2 διανυκτερεύσεις στο Μπρουνέι στο Ξενοδοχείο-Παλάτι 

Empire 5* με πρωινό και ξενάγηση, όπως αναγράφεται στην εισαγωγή του προγράμματός 

μας για το Μπρουνέι. Η τιμή ισχύει για ελάχιστη συμμετοχή 6 ατόμων (στην επέκταση του 

Μπρουνέι). Σημείωση: Ο Έλληνας αρχηγός ανάλογα με τη συμμετοχή ακολουθεί την 

επιλογή της πλειοψηφίας των ταξιδιωτών, το οποίο είναι γνωστό περίπου 2 εβδομάδες πριν 

από την αναχώρηση. Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται με αγγλόφωνο ξεναγό 

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

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

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

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

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

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή του διαβατηρίου σας 

στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον 

οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή 

φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν 

θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας 

στην επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν 

δεν έχετε e-mail, μπορείτε να 

προσκομίσετε μια φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-

mailκ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και 

άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα 

πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά 

τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών 

γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής. 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

 Στην κουαλα λουμπουρ το ξενοδοχείο pULLMAN 

KUALA LUMPUR CITY CENTRE & RESIDENCES 5*, στην 

Ζούγκλα του Βόρνεο το ξενοδοχείο BATANG AI 

LONGHOUSE RESORT 4* (πρώην HILTON), στο 

κουτσινγκ το ξενοδοχείο hilton 5*, στην παραλία 

Νταμάι το ξενοδοχείο Damai Puri Resort & Spa 4* 

στην Σιγκαπούρη το ξενοδοχείο Park Hotel Clarke 

Quay 4* sup.  

 Πρωινό καθημερινά  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας αρχηγός  

 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:  

 Φόρος εξόδου Μπρουνέι περίπου 10 $ USD 

πληρώνονται τοπικά, κατά την έξοδό σας από τη 

χώρα 

 Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το 

δωμάτιο την ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα 

ξενοδοχεία 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα 

επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 

επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες 

από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των 

καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και τους 

όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 
€790 

 Φόρος εξόδου Μπρουνέι περίπου 10 $ USD 

πληρώνονται τοπικά, κατά την έξοδό σας από τη χώρα 

 Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το δωμάτιο 

την ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα ξενοδοχεία. 
 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας 

μια ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

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

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

χωρών που θα επισκεφθείτε. 

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

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων 

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

επιθυμούν να ταξιδέψουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά 

για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη 

για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με 

αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική 

ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

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

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

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

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

σας αποσταλούν. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

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

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

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

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


