
Αποσυνδεδεμένοι 

 

Μογγολία  

Nότια έρημος Γκόμπι 

 

 

 

  

 08.08           9 Ημέρες 

 



 

  

  

 

H επιγραφή προσδεθείτε έχει ανάψει, το αεροπλάνο 

έχει κατεβάσει τις ρόδες του, οι αεροσυνοδοί 

χαμογελαστές δένονται στις θέσεις τους. Όλο το 

τελετουργικό είναι το ίδιο... Κάτω από το παράθυρό 

μας όμως η χώρα που μας περιμένει δεν μοιάζει με 

καμία. Έρωτας με την πρώτη ματιά η πράσινη 

απεραντοσύνη της Μογγολίας. Ωδή στη 

διαφορετικότητα.  

Θαυμασμός και δέος γι’ αυτούς που κάποτε 

κυβέρνησαν τον κόσμο και τώρα περιμένουν να 

μας καλοδεχτούν βάζοντάς μας για λίγες ημέρες 

μέσα στην τόσο διαφορετική νομαδική ζωή τους, 

που σαν κόρη οφθαλμού κρατούν προφυλαγμένη 

από τον οδοστρωτήρα της εξέλιξης... Ατέλειωτη 

απάτητη έρημος, σεληνιακά τοπία, βουνά που 

φλέγονται, απέραντα λιβάδια και οάσεις, περήφανα 

άλογα, φουντωτές βακτριανές καμήλες, ηρωίδες 

της στέπας, αετοί που συνομιλούν και κυνηγούν με 

τα αφεντικά τους, πεδιάδες που κρύβουν μυστικά 

εκατομμυρίων χρόνων, αφού εδώ ανακαλύφθηκαν 

οι περισσότεροι σκελετοί δεινοσαύρων, παράξενα 

φαγητά, μουσικές, χοροί και γιορτές που δεν έχουμε 

ξαναδεί ποτέ. Και το βράδυ τα όνειρά μας να 

στεγάζονται μέσα σε ολοστρόγγυλες υφασμάτινες 

σκηνές που εδώ τις λένε γιούρτες ή γκερ.  

Εδώ τα 2/3 των κατοίκων συνεχίζουν να ζουν με 

νομαδικό ή ημινομαδικό τρόπο, την ώρα που το 

θερμόμετρο «φλερτάρει» με το συν πλην σαράντα. 

Μάλλον δεν είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει πώς 

οι πρόγονοι αυτών των ανθρώπων κατάφεραν επί 

Τζένγκις Χαν να κατακτήσουν την Ασία, να 

κυβερνήσουν την Κίνα, να υποδουλώσουν βασίλεια 

και αυτοκρατορίες. Στη Μογγολία η ανεξαρτησία 

ήλθε το 1924 μαζί με τον Κόκκινο Στρατό και τον 

υπαρκτό σοσιαλισμό. Εβδομήντα χρόνια σχεδόν η 

Μογγολία έζησε σε καθεστώς κομμουνιστικό και σε 

ρόλο δορυφόρου της Σοβιετικής Ένωσης. 

Επί εβδομήντα χρόνια η βουδιστική θρησκεία ήταν 

σχεδόν υπό διωγμό. Τα μοναστήρια έκλειναν, 

γκρεμίζονταν ή απλώς κατέρρεαν. Και ξαφνικά, 

εβδομήντα χρόνια αργότερα, ο βουδισμός 

ξεπήδησε από το συλλογικό υποσυνείδητο αυτού 

του μικρού λαού, λες και δεν είχε μεσολαβήσει 

τίποτα. Τα μοναστήρια άρχισαν να χτίζονται ξανά με 

ραγδαίο ρυθμό -είναι σχεδόν τα μόνα κτίσματα που 

χτίζονται σε αυτήν τη χώρα-, ενώ οι μοναχοί 

πληθαίνουν.  

 

 

Ο πρώτος Ευρωπαίος που επισκέφθηκε την 

έρημο Γκόμπι ήταν ο Βενετός εξερευνητής Μάρκο 

Πόλο τον 13ο αιώνα. Από τότε ένα πέπλο 

μυστηρίου έχει δημιουργηθεί σχετικά με αυτήν την 

άνυδρη περιοχή του πλανήτη. Πολλοί έχουν 

μιλήσει για αρχαίους πολιτισμούς που 

αναπτύχθηκαν εδώ, για χαμένες αρχαίες πόλεις, 

για λιμάνια που υπήρχαν στην Γκόμπι όταν ήταν 

ωκεανός. Για αρχεία των πολιτισμών αυτών που 

μεταφέρθηκαν εδώ και στο Θιβέτ πριν από τον 

κατακλυσμό, ακόμα και για ουράνιους δίσκους.  

Γκόμπι στη μογγολική διάλεκτο σημαίνει «μεγάλη 

έρημος». Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη έρημος στον 

κόσμο, με έκταση 1.000.400 τετρ. χλμ., αποτελεί 

την πιο εκτεταμένη άγονη περιοχή στην ασιατική 

ήπειρο και τη πιο βόρεια έρημο στον κόσμο, με 

υψόμετρο από 900 έως 1.525 μέτρα.  

Η περήφανη απάντηση των ντόπιων στο πώς 

προέκυψε η έρημος είναι ότι δημιουργήθηκε από 

την επέλαση του στρατού του Τζένγκις Χαν.  

Η έρημος Γκόμπι εκτός από την άγρια ομορφιά 

της κρύβει μυστικά εκατομμυρίων χρόνων, 

καθώς εδώ έχουν ανακαλυφθεί οι περισσότεροι 

σκελετοί δεινοσαύρων. Εδώ το 1922 ο Βρετανός 

παλαιοντολόγος Ρόι Τσάπμαν Άντριους βρήκε 

αβγά δεινοσαύρων, καθώς και οστά που 

αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 200 ζώα. 

Εδώ χτυπά και η καρδιά των νομάδων της 

Μογγολίας. Αυτήν την άγονη περιοχή την 

κατοικούν, την υπερασπίζονται και την αγαπούν 

οι Μογγόλοι νομάδες, ο αριθμός των οποίων δεν 

ξεπερνά τις 10.000.  

Dreams come true: Τη σπάνια 

επισκεπτόμενη αυτή έρημο θα 

εξερευνήσουμε με κάθε τρόπο σε όλη τη 

διάρκεια του ταξιδιού μας: καλπάζοντας 

πάνω σε περήφανα μογγολικά άλογα, 

κάνοντας βόλτα πάνω σε αμμόλοφους με 

καμήλες ή απλά περπατώντας την! 

 

 



 

  

 

ΜΟΓΓΟΛΙΑ 

Πρωτεύουσα: Ουλάν Μπατόρ 

Πληθυσμός: 3.120.000 κάτοικοι  

Γλώσσα: Μογγολικά 

Τοπική ώρα: 6 ώρες μπροστά από την Ελλάδα 

Νόμισμα: Τουγκρίκ 

Διεθνής κωδικός κλίσης: +976 

Επιπλέον γνώσεις 

Βιβλία 

 «Τζένγκις Χαν», Συγγραφέας: John Man, 

εκδόσεις Modern Times. 

«Γερουλντελγγέρ: Εγκλήματα στη Μογγολία», 

του Ίαν Mανούκ, εκδόσεις Στερέωμα (τιμήθηκε 

με 11 βραβεία μέσα στο 2014). 

Ταινίες 

«Η κυνηγός με τον αετό», του Οτο Μπελ, 

ντοκιμαντέρ. Ένα 13χρονο κορίτσι είναι 

αποφασισμένο να γίνει κυνηγός με αετό όπως 

ο πατέρας της. 

«The story of the weeping Camel», υποψήφιο 

για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. 

Mongol, του Σερκέι Μποτρόφ. Πήρε Όσκαρ 

καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

 

 

 

Ένα ταξίδι γι’ αυτούς που ονειρεύονται να 

περιηγηθούν σαν τους έμπορους ταξιδευτές του 

Μεσαίωνα, σαν τους Ευρωπαίους τυχοδιώκτες του 

19ου αιώνα. Να διατρέξουν τα λιβάδια, ανάμεσα 

στο πράσινο της στέπας και το ατελείωτο γαλάζιο 

του ουρανού. Να θαυμάσουν πάνω από τη ράχη 

της καμήλας τεράστιους αμμόλοφους να 

αντικατοπτρίζονται στην επιφάνεια μιας λίμνης. Να 

καλπάσουν με το γοργό, μικρόσωμο μογγολικό 

τους άλογο σε φαράγγια σμιλεμένα από τον 

χρόνο. Να αντικρύσουν το ηλιοβασίλεμα να βάφει 

άλικους τους «φλεγόμενους βράχους». Να 

νιώσουν την ατμόσφαιρα μυστικισμού που 

πλανάται πάνω από τα ερείπια αρχαίων 

βουδιστικών μοναστηριών. Το ταξίδι αυτό εξερευνά 

ένα από τα πιο μυστηριώδη σημεία στον πλανήτη 

μας, τη νότια έρημο Γκόμπι και αποτελεί άλλη μια 

καινοτόμο πρόταση του Versus, για ταξιδιώτες που 

γοητεύονται από μυστηριώδεις διαδρομές και 

ανακαλύψεις. 

 

Επιπλέον παροχές 

 Ίππευση μογγολικών αλόγων στη στέπα. 

 Διαδρομή στην έρημο με καμήλες. 

 Επίσκεψη σε αυθεντική οικογένεια νομάδων, 

για να δούμε τις συνήθειές τους και να 

πιούμε γάλα φοράδας. 

 Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο Ουλάν 

Μπατόρ με μογγολικούς χορούς και σόου. 

 Αχθοφορικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αεροπορική εταιρεία: Turkish Airlines. 

 Κατανομή διανυκτερεύσεων: Ουλάν Μπατόρ (2), διανυκτέρευση σε γιούρτες: Καρακορούμ (1), Όντζι (1), 

Μπαϊανζάνγκ (1), Γκόμπι Εντέρνε (1), Κοιλάδα των αετών (1).  

 Διατροφή: Ημιδιατροφή στο Ουλάν Μπατόρ (2 πρωινά και 2 δείπνα), πλήρης διατροφή στις γιούρτες. 

 Είσοδοι σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

 Οι κατασκηνώσεις με τις γιούρτες πληρούν ευρωπαϊκά στάνταρ. 

 Οι γιούρτες αυτές είναι στημένες πάνω σε μόνιμο τσιμεντένιο δάπεδο, τα κρεβάτια είναι κανονικά και 

προσφέρονται πετσέτες και σκεπάσματα. 

 Οι χώροι των WC και των ντους βρίσκονται σε ξεχωριστά οικήματα και είναι πεντακάθαρα! 

 Επίσης υπάρχουν ξεχωριστά οικήματα εστίασης και κοινόχρηστοι διαμορφωμένοι εξωτερικοί και εσωτερικοί 

χώροι. 

 Μετακινήσεις: στην έρημο Γκόμπι επιβιβαζόμαστε σε πολύ καλά τζιπ 4x4 και όχι σε πούλμαν, για να 

μπορούμε να κινούμαστε με ευκολία στις περιοχές που επιθυμούμε.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

TK 1850 08.08 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15:35 17:05 

TK 342 08.08 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΟΥΛΑΝ 

ΜΠΑΤΟΡ 
19:10 10:05 

TK 343 16.08 
ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ-  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
11:05 17:25 

TK 1843 16.08 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- ΑΘΗΝΑ 19:15 20:45 



 

 

  

 

1η ημέρα: Αναχώρηση από την Αθήνα 

Αναχώρηση για τη Μογγολία και την πρωτεύουσα 

Ουλάν Μπατόρ. 

 

2η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ 

«Σάιν μπάιαν ούου» – Γεια σας από τη Μογγολία! 

Εκεί όπου άλλοτε κάλπαζαν οι ορδές του «πατέρα του 

έθνους», Τζένγκις Χαν, ξεδιπλώνονται πλέον φαρδιές 

λεωφόροι, πολυκατοικίες σοβιετικού τύπου, αστραφτερά 

εμπορικά κέντρα, ολόκληρη συνοικία με γιούρτες, αλλά 

και γυάλινα κτίρια που συνομιλούν με το μέλλον. Εδώ ζει 

το ήμισυ του πληθυσμού της Μογγολίας. Λένε ότι το 

Ουλάν Μπατόρ μπαίνει σιγά σιγά στον 21ο αιώνα.  

Μόλις φτάσουμε, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της 

Μογγολίας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας.  

Στη συνέχεια και αφού ξεκουραστούμε για λίγο, θα 

αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας στην πόλη, 

προκειμένου να επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία με το 

μνημείο του Τζένγκις Χαν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

με τους σκελετούς δεινοσαύρων και το Μοναστήρι 

Γκαντάν. «Γκαντάν» σημαίνει «το μεγάλο μέρος της 

απόλυτης χαράς». Είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό 

μοναστήρι στη Μογγολία και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο 

της πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Ουλάν Μπατόρ - Καρακορούμ 

Νomad land 

Το οδοιπορικό μας θα συνεχιστεί στην καρδιά της 

Μογγολίας και συγκεκριμένα στην έρημο Γκόμπι, που 

αποτελεί την πιο εκτεταμένη άγονη περιοχή στην ασιατική 

ήπειρο. Σε αντίθεση με την εικόνα που συνδέεται συχνά με 

μια έρημο, ένα μεγάλο μέρος της ερήμου Γκόμπι δεν είναι 

αμμώδες, αλλά καλύπτεται από γυμνά βράχια! Η 

περήφανη απάντηση των ντόπιων στο πώς προέκυψε η 

έρημος είναι ότι δημιουργήθηκε από την επέλαση του 

στρατού του Τζένγκις Χαν.  

Ωστόσο τη σημερινή ημέρα μας θα την αφιερώσουμε 

στο Καρακορούμ, την αρχαία πρωτεύουσα της 

Μογγολικής Αυτοκρατορίας, την οποία ο Τζένγκις Χαν 

ίδρυσε το 1220. Εκτεινόταν από τη Χερσόνησο της 



 

  

 Κορέας έως τον Δούναβη και ήταν μία από τις 

μεγαλύτερες στην Ιστορία. Το Καρακορούμ επέζησε 

μόνο μερικές δεκαετίες, αφού 47 χρόνια αργότερα ο 

εγγονός του, Κουμπλάι Χαν, ο πιο εξέχων από τους 

διαδόχους του και ιδρυτής της κινεζικής δυναστείας 

Γιουάν (1271-1368), μετέφερε την πρωτεύουσα στο 

Χανμπαλίχ, το σημερινό Πεκίνο.  

Όταν ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας στο Καρακόρουμ, 

ένα υπέροχο μεσημεριανό γεύμα μάς περιμένει στο 

Ελσέν Τασαρκάι, εκεί όπου η φύση δίνει ρεσιτάλ, με 

αμέτρητους αμμόλοφους και ένα μικρό δάσος δίπλα σε 

ποτάμι.  

Αφού ξαποστάσουμε για λίγο, θα επισκεφθούμε στη 

συνέχεια το Μοναστήρι του Ερντενεζούου. Το μοναστήρι 

αυτό αποτέλεσε το πρώτο βουδιστικό μοναστήρι της 

Μογγολίας και στην ακμή του, στο τέλος του 18ου αιώνα, 

είχε 62 ναούς, οι περισσότεροι από τους οποίους 

ισοπεδώθηκαν την εποχή του κομμουνισμού. Σήμερα 

ζουν εκεί περίπου 100 μοναχοί. Ο δε τετράγωνος 

περίβολος, πλευράς 400 μέτρων, συνδυάζει τη 

σοβαρότητα με την κομψότητα, ενώ το περιτείχισμα 

κοσμούν 108 -ιερός αριθμός στον βουδισμό- λευκές 

στούπες. Υπό το σεληνόφως οι σκιές τους μοιάζουν με 

το περίγραμμα από τις περικεφαλαίες των Μογγόλων 

πολεμιστών. Είναι ένα θέαμα που κανείς ταξιδιώτης δεν 

πρέπει να χάσει.  

Η περιήγησή μας θα συνεχιστεί στο Μουσείο του 

Καρακορούμ, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι 

πολύ εντυπωσιακό. Φιλοξενεί δεκάδες αντικείμενα του 

13ου και του 14ου αιώνα, προϊστορικά εργαλεία πέτρας, 

κεραμικά, χάλκινα, νομίσματα, θρησκευτικά αγάλματα 

και πέτρινες επιγραφές. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής 

μας θα δούμε, επίσης, το γλυπτό ενός πέτρινου φαλλού. 

Υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε εκεί για να λειτουργεί 

κατευναστικά στην τυχόν ερωτική επιθυμία των μοναχών 

για τις ντόπιες κοπέλες. Σήμερα βλέπεις γυναίκες να 

κάθονται με λυγισμένα γόνατα πάνω σε αυτόν τον 

φαλλό για να γίνουν γόνιμες. Η ημέρα μας όμως δεν 

τελειώνει εδώ. Ένα ακόμη όνειρό μας θα γίνει 

πραγματικότητα: θα κοιμηθούμε σε μια αυθεντική 

μογγολέζικη γιούρτα!  

 

4η ημέρα: Καρακορούμ - Ίππευση αλόγων - Όντζι 

Free as a horse 

Σήμερα θα κινηθούμε νοτιότερα, προς την έρημο της 

Μέσης Γκόμπι, μέσα από πράσινες μογγολικές στέπες 

που προοδευτικά μεταμορφώνονται σε ημιέρημο. Εκεί θα 



 

 

 

  

ιππεύσουμε τα περήφανα άλογα της Μογγολίας και θα 

αισθανθούμε πώς είναι να καλπάζεις ελεύθερος στην 

αχανή στέπα... Εμπειρία μοναδική, μέχρι την επόμενη... 

που είναι η επίσκεψή μας σε μια αυθεντική οικογένεια 

νομάδων που θα μας καλοδεχθούν στη γιούρτα τους, 

θα μας δείξουν πώς αρμέγουν τα ζώα τους και πώς 

χρησιμοποιούν την παράξενη καύσιμη ύλη για να 

ανάψουν φωτιά. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

δοκιμάσουμε και το περήφημο airag, το γάλα φοράδας. 

Επόμενος προορισμός της ημέρας το Μοναστήρι Όντζι, 

στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, το οποίο χτίστηκε 

τον 19ο αιώνα και καταστράφηκε το 1930, κατά την 

περίοδο των κουμουνιστικών εκκαθαρίσεων. Εκεί θα 

ξεναγηθούμε στα ερείπια που εξακολουθούν να στέκουν 

επιβλητικά και στη συνέχεια θα απολαύσουμε ένα από τα 

πιο εντυπωσιακά δειλινά, αυτό στην έρημο Γκόμπι. 

Διανυκτέρευση σε γιούρτες.  

 

5η ημέρα: Όντζι - «Φλεγόμενοι βράχοι» του 

Μπαϊανζάνγκ - Σκελετοί δεινοσαύρων (Νότια έρημος 

Γκόμπι)  

Ασιατικό Jurassic Park 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε 

νοτιότερα, προς την έρημο Γκόμπι, όπου θα 

συναντήσουμε τους περίφημους «φλεγόμενους 

βράχους» του Μπαϊανζάνγκ, ένα αληθινό θαύμα της 

φύσης, που δημιουργήθηκε από τη διάβρωση της 

άμμου και των βράχων σε διάστημα χιλιάδων χρόνων. 

Λίγο αργότερα θα κατευθυνθούμε προς το κέντρο της 

ερήμου, εκεί όπου βρέθηκαν οι πρώτοι σκελετοί 

δεινοσαύρων, δίπλα σε αρχαιολογικά σημάδια της 

παλαιολιθικής, της νεολιθικής και της εποχής του χαλκού. 

Στην περιοχή αυτή ο Αμερικανός παλαιοντολόγος Ρόι 

Τσάπμαν Άντριους ανακάλυψε πρώτος αβγά 

δεινοσαύρων και αποκάλεσε το μέρος αυτό «το τέλος 

του κόσμου». Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε αυτό 

ακριβώς το μέρος, πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, 

υπήρξε ο βυθός μια τεράστιας θάλασσας.  

Είναι μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία το περπάτημα που θα 

ακολουθήσει σε έναν από πιο διάσημους 

παλαιοντολογικούς χώρους της Γης. Το τοπίο είναι 

μαγικό και κατά τη διάρκεια του δειλινού το πορφυρό των 

βράχων αποτελεί ιδανικό σκηνικό για τις ωραιότερες 

φωτογραφίες του ταξιδιού μας. Στην κατασκήνωση με τις 

γιούρτες, όπου θα διανυκτερεύσουμε, μας περιμένει 

γεύμα και δείπνο, γιορτή με παραδοσιακό μογγολέζικο 

μπάρμπεκιου, το «khorkhog», και ελεύθερος χρόνος για 

χαλάρωση. 

 



6η ημέρα: Μπαϊανζάνγκ (ανέβασμα σε αμμόλοφους, 

διαδρομή με καμήλες) - Όαση Κόνγκορ (Νότια έρημος 

Γκόμπι) 

Το τραγούδι της ερήμου 

Να ξυπνάς πρωί πρωί, να βγαίνεις έξω στον παγωμένο 

πρωινό αέρα και να αντικρίζεις την έρημο Γκόμπι. Και να 

ξέρεις ότι σήμερα σε περιμένουν ατέλειωτοι αμμόλοφοι 

και βόλτες στην έρημο με καμήλες. Τι άλλο μπορεί να 

ζητήσει ένας ταξιδιώτης από τη ζωή του; Ίσως να ακούσει 

το τραγούδι της ερήμου...  

Κι όμως τις μέρες που ο άνεμος φυσάει δυνατά, ο ήχος 

ακούγεται από μακριά σαν τραγούδι και καμιά φορά σαν 

μηχανή αεροσκάφους που κινείται. Εχουμε μεταφερθεί 

στο νοτιότερο κομμάτι της ερήμου και έχουμε φτάσει 

στους αμμόλοφους Κόνγκορ, τους «αμμόλοφους που 

τραγουδούν». Το χρώμα της άμμου αλλάζει ανάλογα με 

την ώρα της ημέρας από κίτρινο σε ασημένιο, ενώ ο 

ποταμός που περνά ανάμεσα από τους αμμόλοφους 

δίνει ζωή στην εντυπωσιακή όαση Κόνγκορ.  

Οι ηρωικές Camelus Bactrianus, οι βακτριανές καμήλες 

με τους δύο ύβους (καμπούρες), που χάρη στην αντοχή 

τους στο κρύο, στην ξηρασία και στα υψόμετρα 

επέτρεψαν τα μεγάλα ταξίδια των καραβανιών που 

ακολουθούσαν τον «δρόμο του μεταξιού», μας κοιτούν 

έτοιμες για όλα... Ε, πώς να αφήσουμε αυτές τις 

υπέροχες... κυρίες να περιμένουν; Η βόλτα στη σκληρή 

διθέσια ράχη τους και η χαριτωμένη κυματώδης κίνησή 

τους μόνο ως τέλεια εμπειρία μπορεί να καταγραφεί… Το 

ίδιο και η απέραντη θέα πάνω από τους αμμόλοφους 

που θα σκαρφαλώσουμε. Ύστερα από την περιπλάνησή 

μας θα διανυκτερεύσουμε σε γιούρτα.  

 

7η ημέρα: Κονγκόρ - Koιλάδα Γιόλιν Αμ - Ίππευση 

αλόγων (Νότια έρημος Γκόμπι) 

Στην κοιλάδα των αετών 

Σήμερα ο δρόμος μας θα μας οδηγήσει στην περίφημη 

κοιλάδα Γιόλιν Αμ, το πιο όμορφο ίσως τοπίο της 

Μογγολίας. Θα περάσουμε από φαράγγια και μικρά 

χωριουδάκια για να φτάσουμε στην κοιλάδα με τα τοπία 

που κόβουν την ανάσα. Οι βράχοι σε αυτό το εξώκοσμο 

φαράγγι είναι τόσο ψηλοί και τα περάσματα τόσο στενά, 

που μόλις μπορούν να περάσουν τρεις άνθρωποι μαζί, 

ενώ κάποια σημεία δεν τα βλέπει καθόλου ο ήλιος! Ο 

καλύτερος τρόπος για να δούμε τα εκπληκτικά στενά 

περάσματα είναι ανεβασμένοι πάνω σε μογγολικά 

άλογα και αυτόν τον τρόπο θα ακολουθήσουμε και εμείς 

(σ.σ.: Για όσους δεν επιθυμούν να ανέβουν στα άλογα, 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

μία ώρα περπάτημα είναι εξίσου απολαυστική επιλογή). 

Εδώ επικρατεί δροσιά ακόμα και κατά τους ζεστούς 

καλοκαιρινούς μήνες. Οι δε ήχοι από τους γύπες και η 

διάχυτη μυρωδιά του γιουνίπερου (αρωματικό αειθαλές 

πευκοειδές της περιοχής) δημιουργούν μια ατμόσφαιρα 

δέους και μας φέρνουν σε επαφή με αυτό που 

αποκαλούμε φυσικό θαύμα. Άλλωστε Γιολ στα 

μογγολικά σημαίνει «αετός», γι’ αυτό και η κοιλάδα 

λέγεται και «κοιλάδα των αετών». Μετά την επίσκεψη στο 

Μουσείο Γκόμπι μάς περιμένει δείπνο και χαλάρωση.  

 

8η ημέρα: Γιόλιν Αμ -Νταλανζαντγκάντ- Ουλάν Μπατόρ 

Happy end 

Έχοντας στα μπαγκάζια του νου και της καρδιάς μας 

πρωτόγνωρες εμπειρίες και ανεπανάληπτες εικόνες, θα 

φτάσουμε οδικώς στο Νταλανζαντγκάντ και από εκεί θα 

πετάξουμε για το Ουλάν Μπατόρ. Φτάνοντας στην 

πρωτεύουσα θα κάνουμε τις τελευταίες μας βόλτες και το 

βράδυ μας θα κλείσει με ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο με 

μογγολικούς χορούς και σόου.  

 

9η ημέρα: Oυλάν Μπατόρ και αναχώρηση για την 

Ελλάδα.  

Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ημέρες 

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.  

 



 

 

 

  

o Το Ουλάν Μπατόρ είναι η πρωτεύουσα με τις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες στον κόσμο. 

o Οι γιούρτες είναι οι σκηνές που μένουν οι 
νομάδες. Κατασκευάζονται από υφάσματα και 
δέρματα πρόβατων που τοποθετούνται πάνω 

σε έναν ξύλινο σκελετό. Στο κέντρο της οροφής 
υπάρχει μια τρύπα από την οποία βγαίνει ο 

καπνός από τη σόμπα που χρησιμοποιείται για 
μαγείρεμα και θέρμανση.  

o Ο Τζένγκινς Χαν ήταν μία από τις κορυφαίες 
προσωπικότητες που περπάτησαν ποτέ στην 

Οικουμένη. Σε ηλικία μόλις 20 ετών ξεκίνησε να 
δημιουργήσει μια μεγάλη στρατιά για να ενώσει 
κάτω από τον ζυγό του τις ανεξάρτητες φυλές της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, έργο που τελεσφόρησε 

πέρα από κάθε φιλοδοξία: η Μογγολική 
Αυτοκρατορία ήταν η μεγαλύτερη που θα έβλεπε 

ποτέ ο κόσμος πριν από την εμφάνιση της 
βρετανικής. 

o Το 1922 ο Βρετανός παλαιοντολόγος Ρόι 
Τσάπμαν Άντριους στην έρημο Γκόμπι 

κυριολεκτικά σκόνταψε πάνω σε έναν κρίσιμο 
συνδετικό κρίκο της μεγάλης αλυσίδας της 
ζωής. Στις 13 Ιουλίου ανέφερε ότι είχε βρει 

μερικά απολιθωμένα αβγά. Δεν υπήρχε 
αμφιβολία ότι επρόκειτο για τα πρώτα αβγά 
δεινοσαύρων. Η ανακάλυψη αυτή έκανε τον 

Άντριους εθνικό ήρωα. Αλλά τα αβγά δεν 
βρίσκονταν εκεί μόνα τους. Από πάνω τους 

κρεμόταν ένα πτηνόμορφος σκελετός 
δεινόσαυρου, άγνωστος μέχρι τότε στους 

ανθρώπους. Προφανώς είχε παγιδευτεί την 
ώρα που έκλεβε τα αβγά για να τα φάει. Έτσι 

καταδικάστηκε να φέρει το όνομα 
Οβιράπτορας, που σημαίνει «κλέφτης αβγών». 
Σε ένα, δε, από αυτά υπήρχε και έμβρυο έτοιμο 

να εκκολαφθεί.  

o Επίσης τα οστά «μιλούν». Υπάρχουν ανεξήγητες 
ομοιότητες ανάμεσα στους σκελετούς 

δεινοσαύρων των σημερινών πουλιών. Σχεδόν 
αναμφίβολα είχαν έναν κοινό πρόγονο. Και 

κάθε νέα ανακάλυψη βοηθά να αποδειχθεί ότι 
οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν και ότι τα 

πουλιά είναι στην πραγματικότητα 
δεινόσαυροι.  

 

 



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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 08/08 

1.399 € 1.559 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.339 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 360 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα 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. 



 

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. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχείο 4* στην Ουλάν Μπατόρ, διαμονή σε 

παραδοσιακές γιούρτες στην υπόλοιπη Μογγολία  

 Ημιδιατροφή στην Ουλάν Μπατόρ, πλήρης 

διατροφή στις γιούρτες 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας έμπειρος 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 εισόδους σε 

μουσεία και αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής 

φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 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:€ 

740 

 Βίζα Μογγολίας που εκδίδεται τοπικά (περίπου 90$) 
 

 



 

 

 

 

 

  

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/


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! 

 


