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Μπαλί – Σιγκαπούρη- Χονγκ Κονγκ 
 

 

 

 

 

Σιγκαπούρη, μια ολόκληρη χώρα μέσα στα σύνορα μιας πόλης - της "Πόλης του Λιονταριού".  

Η Σιγκαπούρη 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. 

 

           Αναχώρηση: 02.08.18                                                                                       13  Ημέρες 
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 Μπαλί … Ατελείωτες 

παραλίες με χρυσή αμμουδιά, 

οργιώδης βλάστηση, 

καταπράσινοι ορυζώνες, 

ενεργά ηφαίστεια, μικρά 

παραδοσιακά χωριά, 

μεθυστικές οσμές, ναοί που 

ξεπροβάλλουν από κάθε 

γωνιά και ζεστά Μπαλινέζικα 

χαμόγελα. Όλα αυτά και όχι 

μόνο, συνθέτουν τη μαγευτική 

εικόνα αυτού του απόλυτα 

μυστηριακού τόπου που 

ονομάζεται Μπαλί...  

Πρόκειται για ένα μικρό νησί με 

μέγιστη διάσταση 150 km, με 3 

εκατομμύρια κατοίκους και 

άλλους τόσους τουρίστες να 

το επισκέπτονται σταθερά – 

και όχι άδικα – κάθε χρόνο. 

Άλλωστε ακόμη και η ιστορία 

αυτού του τόπου μαρτυρά την απίστευτη ομορφιά του, καθώς όταν στο τέλος του 16ου αιώνα κατέφθασαν 

για πρώτη φορά εκεί οι δυτικοί δημιουργώντας την Ολλανδική αποικία, ο καπετάνιος του πλοίου λέγεται ότι 

έκανε δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι να καταφέρει να πείσει το πλήρωμα ν’ αφήσει αυτόν τον μαγικό τόπο και 

να επιβιβαστεί στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.  

Το Μπαλί αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι μόνο για τα, πέρα από κάθε φαντασία, μαγευτικά τοπία του. 

Φτάνει μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο μουσουλμανικό αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι 

το μοναδικό στο οποίο επικρατεί η Ινδουιστική θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που κάνει το Μπαλί τόσο 

διαφορετικό και ενδιαφέρον. Άλλωστε, σύμφωνα με τον μύθο, το Μπαλί αποτέλεσε και τον τελευταίο γήινο 

σταθμό του Βούδα. Δικαίως ονομάζεται και "νησί των θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα μυστικιστικός 

τόπος, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν ένα μέσο 

επικοινωνίας των κατοίκων με τα θεία πνεύματα μέσω της προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες μέρες", 

όταν κατά το μύθο οι θεότητες και τα πνεύματα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών 

εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των ναών είναι οδηγός εξαγνισμού και σ’ αυτά παίρνουν μέρος όλες οι 

κοινότητες, προσφέροντας καλάθια με φαγητό και πανέμορφα εξωτικά λουλούδια.  

Αυτό είναι το Μπαλί, ένας αρχαίος μύθος στη αγκαλιά του Ινδικού, ένα ονειρικό κομμάτι γης. 

 

 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, η «Νέα Υόρκη» της Ασίας 
 

Την 1η Ιουλίου 1997 έβρεχε καταρρακτωδώς και ο πρίγκιπας Κάρολος στεκόταν όρθιος, με το άσπρο 

πηλήκιο του Βασιλικού Ναυτικού να στάζει, ενώ η βασιλική θαλαμηγός «Britannia» περίμενε για να τον 

μεταφέρει. Η τηλεόραση έδειχνε συνεχώς τα οχήματα του κινεζικού στρατού που είχαν παραταχθεί στα 

σύνορα της βρετανικής αποικίας. Οι Κινέζοι στρατιώτες στέκονταν περήφανοι πάνω στα ανοιχτά φορτηγά, 

με τα βρεγμένα κράνη τους να λάμπουν. Λίγο πριν η ανύψωση της κινεζικής σημαίας, ακριβώς τα 

μεσάνυχτα της 30ής Ιουνίου 1997 σηματοδοτούσε το τέλος ενάμιση αιώνα αποικιοκρατίας. Το Χονγκ 

Κονγκ βρισκόταν στο μεταίχμιο δύο εποχών. Ολόκληρη η υφήλιος ανησυχούσε. Όμως οι Κινέζοι ήταν πολύ 

έξυπνοι για να μην αξιοποιήσουν σωστά ένα τέτοιο γεγονός.  

Ό,τι και αν έκαναν, δεν θα άλλαζε τίποτα. Η πόλη δεν θα γινόταν κάποια άλλη μόνο και μόνο επειδή φόρεσε 

καινούργιο κόκκινο φουστάνι με κίτρινα αστεράκια. 

Απόδειξη: Έχουν ήδη περάσει 17 χρόνια και κάθε χρόνο εξακολουθούν να φτάνουν εδώ περισσότεροι από 

δέκα εκατομμύρια τουρίστες. Παρ’ όλα αυτά η πόλη διατηρεί τη γοητεία της αναλλοίωτη, όπως και τις 

μικρές της απολαύσεις: τη μυρωδιά από τα αρωματικά στικ, το πάθος των Κινέζων για το παιχνίδι μα-

τζονγκ, τις βιτρίνες με τους νεφρίτες, τα φίλντισι, τα μαργαριτάρια, τα μετάξια και τα ηλεκτρονικά, το πάρκο 

όπου παρέες Κινέζων κάνουν ασκήσεις τάι τσι και ηλικιωμένες γυναίκες ταΐζουν με ζωντανές ακρίδες τα 

ωδικά πτηνά τους μέσα στα κλουβιά από μπαμπού, το Λάβερς Ροκ, το Βράχο των Ερωτευμένων, εκεί όπου 

τα νεαρά κορίτσια αφήνουν αρωματικά στικ και κεριά πάνω σε μικρούς βωμούς με την ελπίδα να βρουν 

τον έρωτα. 

Η πόλη αυτή είχε πάντα πολλές ιδιαιτερότητες που προσέλκυαν ετερόκλητους ανθρώπους. Πρώτα ήταν το 

εμπόριο του οπίου το 19ο αιώνα, το οποίο ήταν ουσιαστικά και η αιτία της ίδρυσής της. Μετά ήρθαν ο 

μεταπολεμικός τουρισμός, μαζί με τα πλωτά εστιατόρια, όπου μπορούσες να διαλέξεις το ψάρι που θα 
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έτρωγες απευθείας μέσα από το νερό. Το Χονγκ Κονγκ δεν ήταν ποτέ Λονδίνο, Παρίσι ή Ρώμη. Ήταν όμως 

η μεγαλύτερη Τσάιναταουν στον κόσμο, γεμάτη με όλα όσα οι επισκέπτες δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. 

Τι πειράζει που δεν διαθέτει αξιοθέατα, όπως το Μπιγκ Μπεν, ο Πύργος του Άιφελ ή το Κολοσσαίο; Το Χονγκ 

Κονγκ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την παράδοση. Κατά τον ενάμιση αιώνα της ιστορίας του το απασχολούσε 

περισσότερο το εφήμερο κέρδος παρά τα μνημεία για το αύριο. Δεν υπήρχε ζήτηση για θέατρα, 

βιβλιοθήκες και μεγάλα μουσεία και έτσι ο πολιτισμός του χτίστηκε πάνω σε ξενοδοχεία, αποθήκες, 

εστιατόρια, τράπεζες και εμπορικά κέντρα. 

Οι κάτοικοί του λένε: «Αν δεν ήσουν εδώ τον περασμένο μήνα, δεν θα αναγνωρίσεις τον τόπο». Και ισχύει 

απόλυτα. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να κατεδαφίζουν ακατάπαυστα και να αναμορφώνουν συνεχώς 

κομμάτια γης. Στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ έχει αρχίσει εδώ και δεκαετίες να δημιουργείται ολόκληρο 

δάσος από ουρανοξύστες με γραφεία, γεγονός που προσδίδει στον ορίζοντα απερίγραπτη ποικιλία. Το 

κτίριο της Hong Kong Bank ορθώνεται επιβλητικό με εμφανή το δομικό σκελετό του. Η Bank of China, 

σχεδιασμένη από το σπουδαίο Ι. Μ. Πέι, μοιάζει με ακόντιο που έχει εκτοξευτεί στον ουρανό. Το Lippo Building 

θυμίζει τον κύβο του Ρούμπικ. Ολόκληρο το τοπίο της πόλης φέρνει στο νου φουτουριστική ταινία.  

Την έλλειψη παράδοσης και μνημείων την αντισταθμίζει το Χονγκ Κονγκ με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 

Ένα χαρακτήρα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχή αυτής της πόλης, στους κατοίκους της. Περίπου 

επτά εκατομμύρια άνθρωποι που κινούνται βιαστικά, ντυμένοι με ακριβά κοστούμια ή μίνι φούστες, 

μιλώντας στα κινητά τους, δίνουν στην πόλη απίστευτη ζωντάνια.  

Στη Νέα Υόρκη οι δουλειές διεκπεραιώνονται στο λεπτό, εδώ στο δευτερόλεπτο. Οι επαγγελματικές συζητήσεις 

κυριαρχούν στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, ενώ οι χαρτοφύλακες ανοιγοκλείνουν ασταμάτητα κατά τη 

διάρκεια των γευμάτων. Οι αριθμομηχανές είναι διαρκώς στο on και τα κινητά τηλέφωνα χτυπούν 

ασταμάτητα. Όπου και αν σταθείς το πρώτο θέαμα που αντικρίζεις είναι οι πάσης φύσεως αγορές: εμπορικά 

κέντρα, υπαίθρια παζάρια, νυχτερινές αγορές, μαγαζιά μέχρι και στα στενά δρομάκια, όπου το εμπόριο και το 

παζάρι είναι ένας ασταμάτητος αγώνας επιβίωσης. Καταστήματα φορτωμένα με κοσμήματα, πανάκριβα 

γκάτζετ, ηλεκτρονικές μηχανές, αντικείμενα κινεζικής τέχνης, μοντέλα υψηλής ραπτικής και αντίκες που 

προορίζονται να καλύψουν όλες τις προτιμήσεις της εστέτ πελατείας τους. Τα μισά από τα χρήματα που 

ξοδεύουν οι τουρίστες στο Χονγκ Κονγκ πάνε στα ψώνια. Εδώ η μανία των αγορών όχι μόνο συγχωρείται, 

επιβάλλεται. Όσοι έρχονται πρώτη φορά εδώ εντυπωσιάζονται τόσο πολύ από τις τιμές και την ποικιλία, που 

ψωνίζουν ασταμάτητα. Ψωνίζουν ακόμη και εκείνοι που διαπιστώνουν ότι το Χονγκ Κονγκ δεν είναι πλέον ο 

παράδεισος, όπου τα πάντα προσφέρονται μισοτιμής, όπως πριν από 20-30 χρόνια, ειδικά στα προϊόντα 

προηγμένης τεχνολογίας, των οποίων η γκάμα που διατίθεται εδώ δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. 

Ακόμη και για όποιον δεν θέλει να αγοράσει τίποτα, το Χονγκ Κονγκ έχει πολλά αξιοθέατα και οι βιτρίνες 

συγκαταλέγονται σε αυτά. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα. Μπορείς απλώς να χαζεύεις.  

«Αρωματισμένο λιμάνι», «χρυσή ακτή», «μικρός δράκος», «ακατάπαυστη φιλοπονία», «η πόλη που δεν κοιμάται 

ποτέ», «μια χώρα, δύο συστήματα», το Χονγκ Κονγκ έχει και άλλα ονόματα, πλήθος χαρακτηρισμούς και 

επίθετα. Η πιο πολύχρωμη πόλη της Άπω Ανατολής, το βασίλειο των υδρατμών, η πιο φωτισμένη με νέον 

πόλη τις νύχτες, γεμάτη μυστικοπάθεια, πέρασε την 1η Ιουλίου 1997 με μια θεαματική τελετή, στην κυριαρχία 

της Κίνας. Αντικαταστάθηκε το παλιό σήμα των αστυνομικών και η μορφή της βασίλισσας Ελισάβετ δεν 

υπάρχει πια στα γραμματόσημα και τα νομίσματα. Το βασιλικό έμβλημα πάνω στα ταχυδρομικά κουτιά 

καλύφθηκε με πράσινη μπογιά. Ο Βρετανός κυβερνήτης παραχώρησε τη θέση του στον Κινέζο που διορίζεται 

από το Πεκίνο. Στο καινούργιο αεροδρόμιο Chek Lap Kok όλες οι ταμπέλες είναι στα Κινέζικα και η αγγλική 

μετάφραση από κάτω, σε αντίθεση με την παλιά τακτική όπου τα Αγγλικά προηγούνταν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΛΙ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο 

της ημέρας ελεύθερο για μια 

πρώτη επαφή με το νησί. Το Μπαλί 

βρίσκεται στη μέση της Ινδονησίας, 

απέναντι από το ανατολικότερο 

σημείο της Ιάβας. Λόγω της θέσης 

του ανάμεσα στον Ισημερινό και 

τον Τροπικό του Καρκίνου, οι 

θερμοκρασίες κυμαίνονται από 

20˚-35˚ C, δημιουργώντας ιδανικές 

συνθήκες για διακοπές και 

ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. Το νησί αυτό αποτελεί 

έναν ξεχωριστό τόπο και όχι μόνο 

για τα, πέρα από κάθε φαντασία, 

μαγευτικά τοπία του. Φτάνει μόνο 

να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο 

μουσουλμανικό αρχιπέλαγος της 

Ινδονησίας, το Μπαλί είναι το 

μοναδικό στο οποίο επικρατεί η 

Ινδουιστική θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που το κάνει τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. Δικαίως 

ονομάζεται και "νησί των θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα μυστικιστικός τόπος, ένα από τα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν μέσο επικοινωνίας των κατοίκων με τα θεία πνεύματα, 

μέσω της προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες μέρες", όταν σύμφωνα με τον μύθο, οι θεότητες και τα 

πνεύματα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των 

ναών είναι οδηγός εξαγνισμού και σ’ αυτά παίρνουν μέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια με 

φαγητό και πανέμορφα εξωτικά λουλούδια.   

       

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ   

(Ξενάγηση, Ηφαίστειο Κινταμάνι)  

Ολοήμερη εκδρομή στο εσωτερικό 

του πανέμορφου νησιού. 

Περνώντας εξωτικά τοπία μέσα από 

ορυζώνες και δάση φοινίκων 

κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του 

νησιού, όπου βρίσκεται το Κινταμάνι. 

Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε 

τα φημισμένα για τα χειροτεχνήματά 

τους χωριά Τσελούκ, Μας και 

Ούμπουτ. Φτάνοντας στο Κινταμάνι 

απολαύσουμε τη μαγευτική θέα του 

βουνού και της λίμνης Μπατούρ, η 

οποία είναι κρατήρας παλιού 

ηφαιστείου. Στη συνέχεια 

κατευθυνόμαστε στο χωριό 

Σινγκαπαντού, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία 

παράσταση χορών Μπαρόνγκ και 

Κρις. Στην επιστροφή  μας θα δούμε επίσης τη σπηλιά του Ελέφαντα και τις ιερές πηγές Τίρτα Εμπούλ στο 

χωριό Ταμπάκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.    
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4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  

( προαιρετική εκδρομή Δάσος των πιθήκων, 

Ναός Mengwi, Ηλιοβασίλεμα στον Τάνα Λοτ)  

Πρωινή αναχώρηση για μία προαιρετική 

εκδρομή στο εσωτερικό του νησιού. Θα 

επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό ναό Taman 

Ayun του 17oυ αι., που περιβάλλεται από μία 

μεγάλη τάφρο δημιουργώντας την αίσθηση 

ότι στέκεται στη μέση μιας λίμνης. Συνεχίζουμε 

με επίσκεψη στο Alas Kedaton, το ιερό δάσος 

των πιθήκων, όπου εκατοντάδες "πειθήνιοι" 

και πολύ άτακτοι πίθηκοι ζουν στο δάσος 

γύρω από τον ναό. Θα καταλήξουμε σε έναν 

από τους επτά "θαλάσσιους" ναούς του 

Μπαλί, τον ινδουιστικό Τάνα Λοτ (Tanah Lot). 

Κτισμένος στην κορυφή ενός μεγάλου 

βράχου, περιβάλλεται, κατά τη διάρκεια της 

παλίρροιας, από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με την παράδοση, θαλάσσια δηλητηριώδη φίδια 

είναι φύλακες του ναού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

5η – 6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  

Ημέρες ελεύθερες για μπάνιο και ξεκούραση. 

Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόμη 

περισσότερο το νησί, έναν τόπο με βαθιές 

παραδόσεις και πολιτισμό. Εναλλακτικά 

προτείνουμε να ακολουθήσετε προαιρετικά 

μια κρουαζιέρα στα νησάκια Lembongan 

Nusa Penida ή Ocean Rafting γύρω από τους 

βράχους και τις σπηλιές του Nusa Penida, ενώ 

για εκείνους που προτιμούν την ξηρά, ένα 

σαφάρι με πολυτελή LAND CRUISE 4x4 είναι η 

ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουν 

απομονωμένα μονοπάτια και περιοχές 

απρόσιτες για πολλούς. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

(Ξενάγηση πόλης)   

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 

Σιγκαπούρη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε 

από την συνοικία των Μαλαισίων με το χρυσό 

τέμενος, θα επισκεφθούμε τον βοτανικό κήπο 

με τις ορχιδέες, που θα σας αφήσουν 

άφωνους με την ομορφιά και την ποικιλία 

τους, θα μπούμε στη συνοικία των Ινδών με τη 

μεθυστική μυρωδιά των μπαχαρικών και έπειτα 

στη συνοικία των Κινέζων, ενώ από τον λόφο 

Φαμπέρ θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και 

του λιμανιού της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην υπερσύγχρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα εμπορικά κέντρα ή ακόμη 

και για μια προαιρετική εκδρομή στο νησάκι Σεντόζα. Οι επιλογές σας πολλές. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ –ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Χονγκ Κονγκ, το «λιμάνι των αρωμάτων», μία από τις πιο 

εντυπωσιακές μητροπόλεις του κόσμου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
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10η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα περάσουμε 

το υποθαλάσσιο τούνελ για την πρωτεύουσα 

Βικτόρια. Θα σταθούμε στο λόφο Βικτόρια με την 

πανοραμική θέα των ουρανοξυστών του νησιού 

και του λιμανιού του. Το Χονγκ Κονγκ είναι στα 

πόδια μας, η Καουλούν απέναντι μας. Στην 

συνέχεια  θα κάνουμε στάση στην ακτή Αμπερντίν 

και στην ακτή Ρέπαλς, με τον πιο παράδοξο 

Βουδιστικό Ναό κτισμένο στην άμμο, με αμέτρητα 

αγάλματα του Βούδα και μορφές της κινέζικης 

μυθολογίας. Μην παραλείψετε να 

φωτογραφηθείτε κάτω από την κόκκινη γέφυρα 

της καλοτυχίας, να χαδέψετε τον θεό του πλούτου 

με ένα χαρτονόμισμα στο χέρι, όπως κάνουν εδώ όλοι οι προληπτικοί Ασιάτες επισκέπτες. Το βράδυ σας 

προτείνουμε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου Peninsula. Διανυκτέρευση. 

  

11η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Μέρα ελεύθερη για αγορές. Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στον 

κόσμο, αλλά οι ζωντανές υπαίθριες αγορές δεν παύουν να σφύζουν από ζωή και υπάρχουν σε κάθε σημείο 

της πόλης. Έτσι, το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να βιώσει την παράδοση μιας 

κινεζικής πόλης δίχως να χάνει τις "δυτικού τύπου" ανέσεις. Διανυκτέρευση. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και πτήση  για την Αθήνα. 

 

13η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤR 713 02.08 ΑΘΗΝΑ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 11:30 03:55 (+1) 

ΤR 280 03.08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ -  ΜΠΑΛΙ 07:15 09:50 

TR 281 08.08 ΜΠΑΛΙ –  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10:50 13:20 

TR 980 10.08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 14.10 18.05 

TR 981 13.08 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 18.55 22.55 

TR 712 14.08 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:45 08:45 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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

Δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια στη Σιγκαπούρη και για τα ξενοδοχεία του Μπαλί είναι κατόπιν ζήτησης 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω Σιγκαπούρης  

 Διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο επιλογής σας, 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη 

στο ξενοδοχείο PARK CLARKE QUAY 4* & 3 διανυκτερεύσεις στο Χονγκ Κονγκ στο ξενοδοχείο Harbour plaza 

8 degrees 4* 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά  

 Μεταφορές , Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με ελληνόφωνο τοπικό 

ξεναγό στο Μπαλί 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση ( ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από είσοδοι σε 

μουσεία και αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, αποσκευή μέχρι 20 κιλά , και 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   420 €. 

 Φιλοδωρήματα , Αχθοφορικά 

 Γεύματα , ποτά στη διάρκεια των πτήσεων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 
Από Θεσ/κη 

 

Από Κύπρο 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

Oasis Kuta 3* 

€ 1.179 1339 €  
Παρέχεται έκπτωση  

-80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

1799€ 
 Με τους 

φόρους 

 

+ € 415 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

€ 1.205 1365 €  
Παρέχεται έκπτωση  

-80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

1825 €  
Με τους 

φόρους 

 

+ € 439 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

€ 1.269 1429 €  
Παρέχεται έκπτωση  

-80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

1889 €  
Με τους 

φόρους 

 

+  € 499 

The Patra Jasa Resort & villas 5* 

Περιοχή Kuta 

http://www.thepatrabali.com/ 

€ 1.359 1519 €  
Παρέχεται έκπτωση  

-80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

1979 €  
Με τους 

φόρους 

 

+ € 569 

http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
http://www.thepatrabali.com/
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 

Απαιτείται φωτοτυπία του με την εγγραφή σας 

Στα ξενοδοχεία το check-in είναι στις 15.00 και το check-out στις 12.00 ανεξάρτητα από τις ώρες άφιξης και 

αναχώρησης λόγω των πτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το 

ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας.   
Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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-mailκλπ.). 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. 
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Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

 
"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  

 
 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", εποχιακοί 

μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές 

φόροι, αναχωρήσεις), 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 για 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

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

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία 

που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής 

προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 12). 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 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.   
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τα 15 χρόνια του Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη 

Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και 

Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον 

αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια 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. Για εμάς ο ταξιδιώτης 

είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης 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. 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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 

 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.  
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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, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο 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 τις Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και 

θεματικές βραδιές με σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία 

μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι 

των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας 

μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  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. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι 

και κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge 

bar  αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια 

διαφορετική όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη 

θάλασσα ). Το Astir  Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 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  
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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. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 
 

 

 


