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ΒΟΡΕΙΑ και ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ (ΜΟΓΓΟΛΙΑ)  

με την Κινεζική Σιβηρία και το Χαρμπίν 
 

 
 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας: 

 

Θα ανεβούμε σε άλογα και καμήλες 

 

Θα γνωρίσουμε τους Μογγόλους νομάδες  

 

Θα επισκεφθούμε και θα διαμείνουμε στην "Σιβηρία της Κίνας",  

στο μοναδικό Χαρμπίν 

 
Θα απολαύσουμε μια υπέροχη διαδρομή με τραίνο-express από το Σενιάνγκ,  

την πρωτεύουσα της θρυλικής Μαντζουρίας, στο Χαρμπίν  
 
 

Θα γνωρίσουμε το "Ερμητικό Βασίλειο", την Βόρεια Κορέα, την πιο αυταρχική,  

κλειστή και μυστικοπαθή χώρα του κόσμου 
 

Θα επισκεφθούμε το σύγχρονο κράτος της Νότιας Κορέας  
  

 
 

Αναχώρηση και από 

Θεσσαλονίκη 
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ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
  

ΤΤααξξίίδδιι  εεξξεερρεεύύννηησσηηςς!!  ΤΤααξξίίδδιι  ααπποοκκάάλλυυψψηηςς!!  

Μπορεί οι χώρες που επισκεπτόμαστε να μην συγκαταλέγονται στους πιο εμπορικούς προορισμούς 
παγκοσμίως, αποτελούν, όμως, τους πιο δημοφιλείς για τους ταξιδιώτες που έχουν κορεστεί από τα 

συνηθισμένα και θέλουν να δουν έναν "άλλο κόσμο". Πρόκειται για τα πιο ιδιόμορφα, εξώκοσμα και ξεχωριστά 

σημεία στον πλανήτη. Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί από το Exploring the World το καθιστά 
το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς στις χώρες αυτές, με ορθολογική κατανομή των διανυκτερεύσεων, για 

να μην χάνουμε χρόνο σε άσχετες πόλεις. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα!  
 

HHiigghhlliigghhttss,,  ΔΔυυννααττάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς::    
 

Από τις στέπες της συναρπαστικής Μογγολίας στην Χερσόνησο της Κορέας και στις βορειοανατολικές επαρχίες 

της Κίνας, ένα ταξίδι περιεκτικό, έξυπνα οργανωμένο, που χωρίς να σπαταλά χρόνο και να γίνεται ανιαρό, δίνει 
την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της κάθε περιοχής 
 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας: 
 Θα ανεβούμε σε καμήλες 

 Θα ιππεύσουμε άλογα  
 Θα έρθουμε σε επαφή με τους κυρίαρχους της άγονης τούτης γης, τους Μογγόλους νομάδες  

 Θα πιούμε γάλα φοράδας, το ποτό των Μογγόλων νομάδων 

 Θα απολαύσουμε μια υπέροχη διαδρομή με τραίνο-express από το Σενιάνγκ, την πρωτεύουσα της 
θρυλικής Μαντζουρίας και κοιτίδα της δυναστείας των Μινγκ, στο Χαρμπίν  

 Θα επισκεφθούμε και θα διαμείνουμε στην "Σιβηρία της Κίνας", στο μοναδικό Χαρμπίν 
 Θα επισκεφθούμε το σύγχρονο κράτος της Νότιας Κορέας  

 Θα γνωρίσουμε το "Ερμητικό Βασίλειο", την Βόρεια Κορέα, την πιο αυταρχική, κλειστή και μυστικοπαθή 
χώρα του κόσμου  

 Θα επισκεφθούμε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Βόρεια και την Νότια Κορέα 
 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μογγολία: μια χώρα 
ουσιαστικά χωρίς πόλεις. Λίγοι οι 

κάτοικοί της, σκληραγωγημένοι από τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες.  
Οι Μογγόλοι νομάδες παραμένουν πιστοί 

στις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις τους. 
Μια ορεινή περίκλειστη χώρα, ένα 
απέραντο οροπέδιο, που αποτέλεσε την 

κοιτίδα της Μογγολικής φυλής και το 
σημείο εκκίνησης της Μογγολικής 

αυτοκρατορίας με στρατηλάτες τον 
Τζένγκις Χαν και τον Ταμερλάνο.  
 

Μαντζουρία: Το βορειοανατολικό τμήμα 
της Κίνας, η ιστορία της οποίας υπήρξε άμεσα συνδεδεμένη 
με τη γεωγραφική της θέση.  

Η Μαντζουριανή δυναστεία των Τσινγκ (1644 - 1912) ήταν η 
τελευταία κινεζική δυναστεία.  
 

Η Χερσόνησος της Κορέας διαιρέθηκε το 1948 σε δύο 
κρατικές οντότητες, τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, εξέλιξη 
που είχε άμεση σχέση με τον ψυχρό πόλεμο και την 

αντιπαράθεση ανάμεσα στις μεγάλες κομμουνιστικές 
δυνάμεις της εποχής - την τότε ΕΣΣΔ και την Κίνα από τη 
μία πλευρά και τις ΗΠΑ από την άλλη. Ο αιματηρός  

Κορεάτικος πόλεμος που ακολούθησε (1950-53) 



οριστικοποίησε το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου και παρά την πτώση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού και τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991, η διαίρεση εξακολουθεί να υφίσταται. Οι 
Κορεάτες διαθέτουν σπουδαία και μακρά ιστορία και πολιτισμικά στοιχεία, που 
χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη και διακριτή ταυτότητα, η οποία τους διαφοροποιεί 

πλήρως από τους δύο γεωπολιτικούς  γείτονες – κολοσσούς, την Κίνα και την Ιαπωνία. 
Παρά τις πολιτικές πρωτοβουλίες επανένωσης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 

η πτώση του αόρατου τείχους που χωρίζει τον κορεατικό λαό παραμένει για την ώρα 
πανίσχυρο.  
 

 

 
 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα η Μογγολία παραμένει μια 
από τις λίγες χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν τις 

αρχαίες παραδόσεις και την κουλτούρα της, που έχει 
διαμορφωθεί από τους παραδοσιακούς τρόπους διαβίωσης των νομάδων Μογγόλων.  

Η Μογγολία βρίσκεται στην καρδιά της Ασιατικής ηπείρου. Το ανάπτυγμα της χώρας από 
δύση σε ανατολή φτάνει στα 2.400 km και από βορρά σε νότο τα 1.200 km και 
συμπιέζεται ανάμεσα στη Σιβηρία και στην Κίνα. Είναι μια χώρα 2,7 εκατ. κατοίκων, όπου 

τα 2/3 σχεδόν είναι νομάδες ή ημινομάδες. 
Αυτό το μέρος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: μοιάζει να μην κινείται μέσα στο 
χρόνο.  

Στη στέπα, στην έρημο, ο χρόνος δεν κινείται επειδή η φύση δεν αλλάζει, επειδή οι 
νομάδες δεν αφήνουν ίχνη πάνω στη φύση, δεν ενδιαφέρονται να την διαμορφώσουν.  

Ο Τζενγκίς Χαν, ο "Βασιλιάς όλου του κόσμου", η "Μάστιγα του Θεού" δεν άφησε 
πίσω παρά μόνο τη φήμη του... 
Δυσκολεύεται να φανταστεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί κατέκτησαν κάποτε την Ασία, 

κυβέρνησαν την Κίνα, υποδούλωσαν 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 διωγμόν. Τα μοναστήρια έκλειναν, γκρεμίζονταν ή απλώς κατέρρεαν, οι 

μοναχοί σπάνιζαν.  



Και ξαφνικά, εβδομήντα χρόνια αργότερα, ο βουδισμός ξεπήδησε από το 

συλλογικό υποσυνείδητο αυτού του μικρού, νομαδικού λαού, λες και δεν είχε 
μεσολαβήσει τίποτα. Τα μοναστήρια ξαναχτίζονται με ραγδαίο αριθμό - είναι σχεδόν το 
μόνο πράγμα που χτίζεται σε αυτήν τη χρεοκοπημένη χώρα - οι μοναχοί πληθαίνουν.  

Τάε Κβον Ντο 
 

Το Τάε Κβον Ντο (ή Ταεκβοντό) είναι η πιο δημοφιλής Κορεάτικη πολεμική τέχνη και 

το εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι από τις πιο διαδομένες πολεμικές τέχνες παγκοσμίως 
και από το 2000 έγινε επίσημο 

Ολυμπιακό αγώνισμα. 
Χαμένη μέσα στις καταγραφές 
της ιστορίας της χερσονήσου 

της Κορέας είναι η καταγωγή 
του Τάε Κβον Ντο.  
Τοιχογραφίες άνω των 2000 

χρόνων σε τάφους της Κορέας 
δείχνουν ανθρώπους να 

μονομαχούν χωρίς όπλα, 
χρησιμοποιώντας τα χέρια και 
τα πόδια τους και άλλους να 

παρακολουθούν αυτή την 
άοπλη μονομαχία. 

Αν και οι ρίζες του αθλήματος 
χάνονται στα βάθη του χρόνου, 
οι κανονισμοί του θεσπίστηκαν 



στα μέσα του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα, μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, που 

σηματοδότησε την απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνία, οι Κορεάτες θέλησαν να 
στραφούν και πάλι στην παράδοση τους και να αποτινάξουν τις επιρροές της κουλτούρας 
τους από άλλες χώρες.  

Μετά και τον πόλεμο της Κορέας (1950-1953) έγινε η πραγματική έκρηξη του αθλήματος, 
που με σιγά και σταθερά βήματα θα κατακτούσε τον υπόλοιπο κόσμο.  

Αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι επανέφεραν το άθλημα, διαμόρφωσαν το νέο του 
πρόσωπο, ενώ το 1956 καθιερώθηκε η σημερινή του ονομασία "Τάε Κβον Ντο", η οποία 
αποτελεί συνένωση των λέξεων Τάε (κλωτσιά), Κβον (γροθιά) και Ντο (τέχνη) και στα 

ελληνικά σημαίνει "Η τέχνη των χεριών και των ποδιών" ή "Η τέχνη της κλωτσιάς 
και της γροθιάς".  

Βασικές αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι η πειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση, οι οποίες 
βοηθούν το άτομο να αποδώσει σωματικά. 
Αν και το Τάε Κβον Ντο διδάσκει και τη χρήση των χεριών στη μάχη, τόσο ως μέσου 

άμυνας όσο και ως μέσου επίθεσης, εν τούτοις είναι μια πολεμική τέχνη που βασίζεται 
στις κλωτσιές και γι' αυτό είναι από τις ιδανικές πολεμικές τέχνες για όσους 
έχουν ευλυγισία και όχι δύναμη. 

Οι αρχές του Τάε Κβον Ντο είναι οι εξής: 
 Ευγένεια (Ye Ui)  
 Ακεραιότητα (Yom Chi)  
 Επιμονή (In Nae)  

 Αυτοέλεγχος (Guk Gi)  
 Ακατάβλητο Πνεύμα (Baekjul Boolgool)  
Η επιτυχία ή αποτυχία της εκπαίδευσης εξαρτάται κυρίως από το πώς κανείς τηρεί και 
εφαρμόζει τις αρχές του οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ως καθοδηγητές για όλους 
τους σοβαρούς μαθητές της τέχνης αυτής. 

 
 

 
 

ΒΒόόρρεειιαα  ΚΚοορρέέαα,,  ""ηη  εεξξωωγγήήιιννηη  χχώώρραα""   
 
Η πρώτη επαφή με αυτή τη χώρα σίγουρα θα σας 

εντυπωσιάσει, καθώς με το που θα προσγειωθείτε θα 

αντιμετωπίσετε μια διαφορετική εικόνα, μια διαφορετική καθημερινότητα. Όλοι μα όλοι οι 

πολίτες της χώρας φορούν στο μέρος της καρδιάς μία μικρή καρφίτσα με την φωτογραφία 

του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του μεγάλου ηγέτη. Αμέτρητα αγάλματά του κοσμούν πολλές γωνιές 

της πόλης. Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην οποία έχει δομηθεί ολόκληρη η 

πολιτική και ο τρόπος ζωής της Βορείου Κορέας είναι το Τζου-τσε (juche). Η ιδεολογία 

αυτή αναπτύχθηκε από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ. Σύμφωνα με αυτή, ο άνθρωπος είναι ο 

κυρίαρχος του εαυτού του και των πάντων. Η επανάσταση σε κάθε χώρα βασιζόμενη στις 

δικές τις δυνάμεις είναι εξίσου απαραίτητη. Η εκπαίδευση των μαζών από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής τους είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή της παραπάνω ιδεολογίας. Σε αυτή την 

αυτάρκεια και την αυτοδυναμία στηρίζεται η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσμος εδώ 

ζει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σας φανεί εντυπωσιακό, αλλά δεν υπάρχει 

καμιά επαφή, εικόνα ή ήχος από οποιαδήποτε άλλη πλευρά του κόσμου εκτός των 

τοπικών. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, όπως και ο τύπος φυσικά – μέσα της απόλυτης 



προπαγάνδας- κρατούν απασχολημένο και κοιμισμένο τον λαό με προγράμματα που 

ελέγχονται απόλυτα. 

Ακόμη και ως τουρίστας το να κυκλοφορείς ελεύθερα σε αυτήν την πόλη είναι ανέφικτο. Οι 

τουρίστες είτε σε πολυμελείς είτε σε μικρές ομάδες συνοδεύονται πάντα από Κορεάτες 

επαγγελματίες συνοδούς, οι οποίοι δεν πρέπει να σε αφήσουν από τα μάτια τους καθώς 

εδώ όλα απαγορεύονται. Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες. Δεν 

μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά μόνοι, δεν μπορούν να έχουν καμία επαφή με απλούς 

ανθρώπους, δεν μπορούν να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν ότι αξιοθέατο επιθυμούν. 

Αφήστε που βιντεοκάμερες και κινητά παρακρατούνται στο αεροδρόμιο.  

Από την άλλη, η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνουν μουσικά όργανα, χορό, τραγούδι, ζωγραφική και κάνουν 

αθλητισμό - όλα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ όσο αφορά στην παροχή γνώσεων, εδώ όλα 

είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα.  

Η καλοσύνη στα μάτια όλων – μικρών και μεγάλων - όμως δεν ήταν κατευθυνόμενη από 

κανέναν. Έννοιες όπως πονηριά, φθόνος, ζήλια, ανταγωνισμός, κακία, ιδιοτέλεια και 

αλαζονεία, δεν έχουν νόημα σε αυτή την χώρα. 

 

 

 

 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΕΟΥΛ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την εδώ και 600 χρόνια 

πρωτεύουσα της Κορέας, την Σεούλ 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ 

Η Σεούλ αποτελεί τον πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κόμβο ολόκληρης της χώρας. Είναι 

μία πολύβουη και μοντέρνα ασιατική πόλη με υψηλό επίπεδο σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής. Οι 

πολυσύχναστοι δρόμοι της είναι γεμάτοι με καταστήματα, αγορές όλων των ειδών, ασυνήθιστα café και 

μπαρ που σφύζουν από ζωή, πολυτελείς κινηματογράφους και καταπληκτικά πολυώροφα εμπορικά 

κέντρα, φορτωμένα με τα τελευταία επιτεύγματα στους χώρους των ηλεκτρικών συσκευών και της μόδας. 

Από κάθε άποψη, σε ότι αφορά τη ζωή και τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, τη θρησκεία, την πολιτική, τη 

γλώσσα, την τέχνη, τη μουσική, τον χορό, το φαγητό και τη μόδα, αποτελεί ένα εντυπωσιακό ασιατικό 

καλειδοσκόπιο. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ  

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι Γκιόνγκ 

Μποκ, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το εθνικό 

Λαογραφικό μουσείο, την υπαίθρια αγορά, την 

Ανατολική Πύλη, καθώς και τον λόφο Νάμσαν, στον 

οποίο θα ανεβούμε με τελεφερίκ και θα απολαύουμε την 

καλύτερη θέα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση 

 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ  

Το πρωί επίσκεψη και βόλτα στο Μπουκτσόν  στα 

προάστεια της Σεούλ μία συνοικία – χωριό, με 

παραδοσιακά σπιτάκια , μικρά μαγαζάκια και γραφικά 

σοκάκια που μας μεταφέρει αιώνες πίσω παίρνοντας μια ιδέα για το πώς ήταν η Σεούλ πριν πάρα πολλά 



χρόνια σε σχέση με τη σύγχρονη μεγαλούπολη που είναι σήμερα. Επιστροφή στο κέντρο και μας περιμένει 

μια έκπληξη αφού σε ειδικό χώρο θα δοκιμάσουμε παραδοσιακές Κορεάτικες στολές ‘Χανμποκ’ και 

αργότερα με τη βοήθεια μάγειρα θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε το ‘Κιμτσι’ παραδοσιακό Κορεάτικο πιάτο με 

βάση το λάχανο.  Συνεχίζουμε με βόλτα στην Ινσαντονγκ έναν εμπορικό  δρόμο με πολλά σοκάκια γεμάτο 

παλαιοπωλεία, γκαλερί και μικρές τσαγερί. Επόμενη βόλτα στην περιοχή Μαϊεν ντονγκ το εμπορικό κέντρο 

της Σεούλ με δεκάδες μαγαζιά, ένας παράδεισος για όσους αγαπούν τα ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΟΥΛ - ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

Ουλάν Μπατόρ, την πρωτεύουσα της 

Μογγολίας, την περιοχή όπου κάποτε 

κάλπαζαν οι ορδές του Τζένγκις Χαν. Άφιξη 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ 

Το πρωί ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα 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, αλλά και το πιο σπουδαίο αξιοθέατο της πρωτεύουσας. Ξεκίνησε να 

κτίζεται το 1838 και ολοκληρώθηκε μετά από 70 χρόνια. Είναι πιθανότατα το μοναδικό, από τα δεκάδες 

μοναστήρια της Μογγολίας, που δεν κατέστρεψαν οι Σοβιετικοί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ - ΚΑΡΑΚΟΡΟΥΜ 

Ξεκινάμε σήμερα  το οδοιπορικό μας στην 

καρδιά της Μογγολίας και συγκεκριμένα στην 

έρημο Γκόμπι, που στη μογγολική διάλεκτο 

σημαίνει "μεγάλη έρημος". Πρόκειται για την 

4η μεγαλύτερη έρημο στον κόσμο, με έκταση 

ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αποτελεί την πιο 

εκτεταμένη άγονη περιοχή στην Ασιατική 

ήπειρο. Σε αντίθεση με την εικόνα που 

συνδέεται συχνά με μια έρημο, μεγάλο μέρος 

της ερήμου Γκόμπι δεν είναι αμμώδες, αλλά 

καλύπτεται από γυμνά βράχια! Η περήφανη 

απάντηση των ντόπιων στο πως 

δημιουργήθηκε η έρημος, είναι ότι 

δημιουργήθηκε από την επέλαση του 

στρατού του ΤΖΕΝΓΚΙΣ ΧΑΝ. Η σημερινή μας 

ημέρα είναι αφιερωμένη στο Καρακορούμ, 

την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολικής 

αυτοκρατορίας. Με ιδρυτή τον Τζένγκις Χαν, 

τον 13ο αιώνα εκτεινόταν από την χερσόνησο της Κορέας έως τον Δούναβη και ήταν μία από τις 

μεγαλύτερες στην ιστορία. Ο Τζένγκις Χαν εγκαθίδρυσε σε αυτό το μέρος, που βρέχεται από τον ποταμό 

Ορχόν, τη βάση της αυτοκρατορίας του, το 1220. Το Καρακορούμ, όμως, επέζησε μόνο μερικές δεκαετίες. Το 

1267 ο εγγονός του, ο 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). Το 1585 

χτίστηκε το βουδιστικό μοναστήρι του Ερντενεζούου. Αυτό το μοναστήρι θα επισκεφθούμε σήμερα. Το 

μοναστήρι απετέλεσε το πρώτο βουδιστικό μοναστήρι της Μογγολίας και στην ακμή του, στο τέλος του 

18ου αιώνα, είχε 62 ναούς. Οι περισσότεροι από τους ναούς του ισοπεδώθηκαν την εποχή του 

κομμουνισμού. Αδίστακτος σαν τους ίδιους τους Μογγόλους, ο χρόνος έχει σχεδόν αφανίσει την πάλαι 

ποτέ λαμπρή πρωτεύουσά τους.  

Σήμερα ζουν εκεί περίπου 100 μοναχοί. Ο τετράγωνος περίβολος, που κάθε πλευρά του έχει μήκος 400 

μέτρα, συνδυάζει τη σοβαρότητα με την κομψότητα. 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. Το 1235 ο Ογκέντεϊ, γιος του Τζένγκις Χαν, οχύρωσε το 

Καρακορούμ με τείχη και έχτισε ένα παλάτι, το οποίο διακόσμησαν σημαντικοί καλλιτέχνες της εποχής με 

χρυσά λιοντάρια και φίδια, αλλά και με ένα δέντρο από ασήμι. Επιφανείς αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα 

ερείπιά του δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη και βρίσκονται μέσα στον περίβολο του μοναστηριού. Έχουν 

εξακριβώσει ότι κάτω από το σημερινό τείχος υπάρχει παράλληλα ένα άλλο τείχος του 13ου αιώνα, το οποίο 

πιθανόν να είναι εκείνο που περιέβαλλε το παλάτι. Διανυκτέρευση σε γιούρτες.  
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΑΚΟΡΟΥΜ, ΙΠΠΕΥΣΗ ΑΛΟΓΩΝ - ΟΑΣΗ ΕΛΣΕΝ ΤΑΣΑΡΚΧΑΪ, ΙΠΠΕΥΣΗ ΚΑΜΗΛΩΝ - ΚΟΓΙΟΡ 

ΖΑΓΚΑΛ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) 

Πρωινή αναχώρηση για μια ακόμα ιδιαίτερη 

εμπειρία, αφού θα ιππεύσουμε άλογα 

απολαμβάνοντας τη μογγολική φύση μέχρι το 

βάθος της ερήμου, στο τμήμα Ελσέν Τασαρκχάι. 

Πρόκειται για μία υπέροχη δροσερή όαση που 

περιτριγυρίζεται από χρυσαφένιους αμμόλοφους, 

μικρές φυτείες λαχανικών, μία όμορφη δροσερή 

λίμνη και σπάνια πτηνά της Μογγολίας. Εκεί θα 

έχουμε την ευκαιρία να ιππεύσουμε και τις περίφημες 

μογγολικές καμήλες. Διανυκτέρευση σε γιούρτες.  

 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΓΙΟΡ ΖΑΓΚΑΛ - ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ  

Σήμερα το πρωί  θα αναχωρήσουμε για την Ουλάν 

Μπατόρ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η ημέρα μας θα κλείσει με την παρακολούθηση 

παραδοσιακής μογγολικής μουσικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 

 

 

 

 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΛΑΝ ΜΠΑΤΟΡ - ΧΑΡΜΠΙΝ (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΙΒΗΡΙΑ)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Πεκίνου για το 

Χαρμπίν, μια πόλη στη βορειοδυτική Κίνα, πρωτεύουσα της 

επαρχίας Χεϊλογκγιάγκ. Η πόλη ιδρύθηκε το 1897 από τους 

Ρώσους και αναπτύχθηκε ταχύτατα, επειδή βρίσκεται στη 

σιδηροδρομική γραμμή που, μέσω της Μαντζουρίας, 

συνδέει την Τσίτα με το Βλαδιβοστόκ - αφετηρία/τερματισμό 

του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου. Η μετέπειτα κατασκευή 

της σιδηροδρομικής γραμμής που τη συνδέει με το μεγάλο 

θαλάσσιο λιμάνι της Νταϊρέν και με την Κορέα, έδωσε ακόμα 

μεγαλύτερη ώθηση στην πόλη, που έγινε ένας από τους 

σπουδαιότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της Άπω 

Ανατολής, καθώς και σημαντικό ποτάμιο λιμάνι επί του 

Σουνγκάρι. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 
 

11η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΡΜΠΙΝ  

Το πρωί ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τον ορθόδοξο καθεδρικό 

ναό της Αγίας Σοφίας, τη Ρώσικη αγορά, την τεράστια προκυμαία στην όχθη του ποταμού Σονγκχουα. 

Διανυκτέρευση. 
 

12η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΡΜΠΙΝ – ΤΡΑΙΝΟ EXPRESS ΓΙΑ ΣΕΝΙΑΝΓΚ  

Μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για τη θρυλική 

πρωτεύουσα των μαντζουριανών αυτοκρατόρων, την Σενιάνγκ, που βρίσκεται στην καρδιά της 

Μαντζουρίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝΙΑΝΓΚ  

Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της και θα 

επισκεφθούμε τα ανάκτορα που αποτελούν μια μικρογραφία της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 



14η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΝΓΙΑΝΓΚ - ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, την Πιόν Γιάνγκ. Η 

πρώτη επαφή με αυτή τη χώρα είναι καθηλωτική, 

καθώς μοιάζει σαν να προσγειωθήκαμε σε άλλον 

πλανήτη. Τα πάντα εδώ είναι ελεγχόμενα. 

Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας πάνω στην 

οποία έχει δομηθεί ολόκληρη η πολιτική και ο τρόπος 

ζωής της Βορείου Κορέας, είναι το Τζουτσέ (juche). H 

ιδεολογία αυτή αναπτύχθηκε από τον  μεγάλο ηγέτη 

Κιμ Ιλ Σουνγκ. Όλοι μα όλοι οι πολίτες της χώρας 

φορούν στο μέρος της καρδιάς μία μικρή καρφίτσα με 

τη φωτογραφία του. Αμέτρητα αγάλματα με την 

κορμοστασιά του κοσμούν πολλές γωνιές της πόλης. 

Οι τουρίστες πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους 

κανόνες: βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρηση 

Κορεατών συνοδών και δεν πρέπει να έρχονται σε 

επαφή με κανέναν πολίτη. 

Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν 

μεταφέρουν καμία εικόνα ή 

ήχο από οποιαδήποτε 

πλευρά του κόσμου. Έτσι οι 

μάζες ελέγχονται πλήρως. 

Το μόνο θετικό εδώ είναι τα 

αθλήματα, ο χορός, η 

ζωγραφική και η μουσική, 

που διδάσκονται σε πολύ 

υψηλό επίπεδο. Με την 

άφιξή μας θα δούμε την αψίδα του θριάμβου - μνημείο αντίστασης των 

βορειοκορεατών εναντίων των Ιαπώνων - και το μπρούτζινο άγαλμα του Ηγέτη 

Κιμ Ιλ Σουνγκ, όπου (υποχρεωτικά) θα καταθέσουμε λουλούδια. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

15η – 16η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ  

Δύο ημέρες ξεναγήσεις  στην Πιόν Γιάνγκ. Θα 

επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το παλάτι-μαυσωλείο του 

Κιμ Ιλ Σουνγκ, το κοιμητήριο των μαρτύρων, το μετρό 

της πόλης, το πάρκο Μορανμπόγκ, τον πύργο 

Τζουτσέ και πολλά άλλα.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

17η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ 

Σήμερα το πρωί θα εκδράμουμε το όρος Μυοχιάνγκ, 

όπου θα μας δοθεί και η ευκαιρία να περπατήσουμε 

στην όμορφη φύση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 
18η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ - ΚΑΕΣΟΝΓΚ - ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ 

Πρωινή αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα Καεσόνγκ. Άφιξη, ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στην 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

Σημαντική Σημείωση : Το πρόγραμμα της Βορείου Κορέας διαμορφώνεται αποκλειστικά από τον τουριστικό 

οργανισμό της χώρας και μας δίνεται έτοιμο περίπου 1 μήνα πριν την αναχώρηση. Το Versus Τravel δεν 

είναι σε θέση να επιλέξει ξενοδοχεία ή να αλλάξει κάτι από το πρόγραμμα.  

 

19η ΗΜΕΡΑ: ΠΙΟΝ ΓΙΑΝΓΚ – ΠΕΚΙΝΟ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κίνας το Πεκίνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 

20η ΗΜΕΡΑ:  ΠΕΚΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 



 

21η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 
 

Οι γιούρτες είναι οι σκηνές που μένουν οι νομάδες της Μογγολίας. 

Κατασκευάζονται από υφάσματα και δέρματα πρόβατων που 

τοποθετούνται πάνω σε έναν ξύλινο σκελετό. Στο κέντρο της 

οροφής υπάρχει μια τρύπα, από την οποία εξέρχεται ο καπνός από 

την σόμπα που χρησιμοποιείται για μαγείρεμα και θέρμανση. Οι 

τουαλέτες και τα λουτρά είναι κοινά. 

Το συγκεκριμένο ταξίδι δεν είναι ένα ταξίδι ξεκούρασης ή 

χαλάρωσης. Απευθύνεται σε ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για 

ανεξερεύνητα μέρη 

 

 

 

 
14 ήμερο πρόγραμμα  
 

Υπάρχει δυνατότητα όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν να μην επισκεφτούν τη Μογγολία και να ακολουθήσουν 

ένα 14ήμερο πρόγραμμα 

 

Ημέρα 1η: Αναχώρηση από την Αθήνα για το Πεκίνο  

Ημέρα 2η: Άφιξη στο Πεκίνο. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας.  

Ημέρα 3η: Πτήση  για το Χαρμπίν και συνεχίζουμε το πρόγραμμα από την 10η ημέρα  εως την 21 ημέρα. 

 
 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. σε Βόρεια και Νότια Κορέα, 5* στο Πεκίνο, την Μαντζουρία και την Ουλάν 

Μπατόρ της Μογγολίας (στην υπόλοιπη Μογγολία διαμονή σε παραδοσιακές γιούρτες)  

 Πλήρης διατροφή στην Βόρεια Κορέα και στις γιούρτες της Μογγολίας, Ημιδιατροφή στο υπόλοιπο 

πρόγραμμα εκτός της Νότιας Κορέας που είναι μόνο πρωινό 

 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 βίζα της Μογγολίας χρειάζεται να έχετε μαζί σας 1 

έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (η βίζα εκδίδεται upon arrival με κόστος περίπου 60 δολάρια κατ’ 

άτομο) και Για τις βίζες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας χρειάζεται να αποστείλετε το διαβατήριό σας 

μαζί με 4 έγχρωμες φωτογραφίες, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. 

 ** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  αφορούν πτήσεις απευθείας από 

Λάρνακα χωρίς  πέρασμα από Αθήνα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 19/07 , 06/09 - 14 ΗΜΕΡΕΣ  

3590 € 
3750 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

         4500 € 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 590 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 12/07 , 30/08  - 21 ΗΜΕΡΕΣ 

4690 € 
4840 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

          5720 € 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 870 € 

έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι απευθείας και δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 



 

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: 730 € (14 ημ )-830 € (21ημ ) 

 Για τις βίζες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας χρειάζεται να αποστείλετε το διαβατήριό σας μαζί με 4 

έγχρωμες φωτογραφίες, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. 

 Για τη βίζα της Μογγολίας χρειάζεται να έχετε μαζί σας 1 έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (η βίζα 

εκδίδεται upon arrival με κόστος περίπου 60 δολάρια κατ’ άτομο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

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.  
 

 
 



 

 

 

 

 



 

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, αλλά και η 

πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 

ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα.  
 

 

 

 

 

 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 1.000 € 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   

  



 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. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ 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 

Δεκέμβριο 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 το 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. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν 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 Διαδρομές" 

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. Δημιουργούμε 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!!!!!! 


