
 

  

Στη Στέγη του Κόσμου 

Κατμαντού – Ποκάρα – Πάρκο Τσιτουάν – Σαφάρι άγριας ζωής 

 Αναχωρήσεις 2020: 24.09, 24.10, 21.11, 24.12 

Αναχωρήσεις 2021: 04.01, 09.02, 09.03, 23.03, 29.04, 27.05, 22.06, 08.07, 22.07, 05.08, 14.08, 

25.08, 15.09, 22.09                     10 ημέρες 

Νεπάλ με σαφάρι και φυλές του Νεπάλ 

 

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Κατμαντού (Crowne Plaza) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΠΑΛ 

 

Το Νεπάλ, μία χώρα μεταξύ δύο υπερδυνάμεων του 

πλανήτη είναι αγκαλιασμένη από τα οροπέδια του 

Θιβέτ και τα μεγάλα ύψη των Ιμαλαΐων στον βορρά και 

από την απεραντοσύνη της Ινδίας στον νότο. 

Πάντα υπήρξε η χώρα-σταυροδρόμι φυλών, 

πολιτισμών και των δύο μεγάλων θρησκειών της 

ανατολής: του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Η θέση 

που παραδοσιακά είχε το Νεπάλ ήταν του εμπορικού 

ενδιάμεσου και του αναμίκτη πολιτισμών και 

γεννετικού υλικού μιας και χώριζε τις εύφορες πεδιάδες 

της Ινδίας από τα έρημα οροπέδια του κινέζικου πια 

Θιβέτ. Τα εδάφη του φιλοξενούσαν μικρά 

ανταγωνιστικά βασίλεια μακραίωνης ιστορίας, που τα 

μεσαιωνικά τους ίχνη βρίσκονται τώρα εντονότερα 

στην κοιλάδα της πρωτεύουσας, στο τρίγωνο δηλαδή 

των πόλεων Κατμαντού, Πάταν και Μπακταπούρ, μαζί 

με φυλετικές μειονότητες από τις γύρω περιοχές. 

Από τους ανθεκτικούς Σέρπα των χιονισμένων 

κορυφών, στους σκληροτράχηλους Γκούρκα του 

Νεπαλέζικου στρατού, και από τους Θιβετιανούς 

μοναχούς της Μπόντναθ, στους πολυμήχανους 

εμπόρους Νεγουάρι των πεδιάδων, το Νεπάλ 

συναπαίρνει με την φυλετική και πολιτιστική του 

ποικιλία. Το κλίμα του ποικίλει από τροπικό στα 

σύνορα με την Ινδία, μέχρι αλπικό στις κορυφές των 

Ιμαλαϊων, χαρίζοντας του τεράστια βιοποικιλότητα και 

πληθώρα άγριας ζωής, που πουθενά αλλού στον 

κόσμο δεν βρίσκεται τόσο συγκεντρωμένη. 

Με τις τεράστιες αυτές εναλλαγές τοπίου  το Νεπάλ έχει 

πολλά να προσφέρει στους ταξιδιώτες.  

Οι πόλεις της μυθικής κοιλάδας της Κατμαντού, με τα 

στενά δρομάκια, τις πολύχρωμες αγορές, τους 

εκπληκτικούς Βουδιστικούς και Ινδουιστικούς Ναούς 

και τα παλάτια, που μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν 

τους, θα μας συναρπάσουν και θα πλουτίσουν τις 

γνώσεις μας. Η γραφική Ποκάρα, με τις χιονοσκεπείς 

βουνοκορφές των Ιμαλαΐων να καθρεφτίζονται στα 

γαλήνια νερά της λίμνης και με τη μοναδική της 

ατμόσφαιρα, θα μας αιχμαλωτίσει. Το σαφάρι μας με 

πιρόγες και με ελέφαντες στη ζούγκλα, όπου ζει η 

βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, ο ινδικός ρινόκερος, και 

πάνω από 350 διαφορετικά είδη πουλιών, θα γεμίσει το 

άλμπουμ των ταξιδιωτικών μας αναμνήσεων. Δεν 

χρειάζεται να έχει κανείς ορειβατικές αναζητήσεις ή 

μεταφυσικές ανησυχίες όπως οι χίπις των ‘70ς, για να 

έλθει στη χώρα. Τα πολυτελή ξενοδοχεία της Ποκάρα, 

τα παζάρια του Κατμαντού και η φύση του εθνικού 

πάρκου Τσιτουάν, θα σας αποζημιώσουν με το 

παραπάνω για τις ώρες πτήσης μέχρι εκεί, ενώ η 

φιλοξενία, τα χαμόγελα, και η καθημερινή επαφή με 

τους κατοίκους χωριών και πόλεων, θα δώσει το 

στίγμα του πως είναι να ζει κανείς ανάμεσα στα 
βασίλεια των Ιμαλαϊων... 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

Ένα διαφορετικό πρόγραμμα για τους ταξιδιώτες 

των εξωτικών, όπως σας έχει συνηθίσει το Versus. 

Μόνο εμείς στο Versus αναζητώντας πάντα κάτι το 

αυθεντικό και διαφορετικό, ανακαλύψαμε την ομορφιά 

χωριών στα περίχωρα της Κατμαντού και βάζοντας 

μία επιπλέον διανυκτέρευση στην πρωτεύουσα θα 

έχουμε την ευκαρία να δουμε γνήσια αυθεντικά χωριά 

και τοπικές φυλές μακρυά από την πόλη και 

συγκεκριμένα τα χωριά Μπουνγκαμάτι, Κοκάνα και 

Ντακσινκάλι. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

 

 Δείπνο στην Κατμαντού με Νεπαλέζικους 

χορούς. 

 Διαμονή στην Ποκάρα, στην καρδιά των 

Ιμαλαΐων, με την ειδυλλιακή λίμνη Φέουα. 

 Εκδρομή στη Σάρανγκοτ για να απολαύσουμε 

την ανατολή του ήλιου στα Ιμαλάϊα  (καιρού 

επιτρέποντος). 

 Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, που έχει 

ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.  

 Εκτός από την Ποκάρα & το Εθνικό Πάρκο 

Τσιτουάν, όλες οι άλλες διανυκτερεύσεις γίνονται 

στην εκπληκτικής ομορφιάς Κατμαντού σε 

ξενοδοχείο 5* και όχι σε άλλες πόλεις για μείωση 

κόστους. 

 Στην Κατμαντού επιλέγουμε για τη διαμονή μας 

το πολυτελές και ιστορικό ξενοδοχείο CROWN 

PLAZA 5* DLX, και όχι άλλο υποδεέστερο.  

 Με κρυμμένα μυστικά του Νεπάλ που 

γνωρίζουμε από την πολύχρονη πραγματοποίηση 

του ταξιδιού. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-

βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.  

 

 

 

 

Το Νεπάλ περιμένει να σας 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ένα ταξίδι στην αγκαλιά των Ιμαλαΐων, που αγάπησαν οι Έλληνες ταξιδιώτες. Με προσιτή 

τιμή απολαμβάνουμε μια εξωτική παρένθεση στην καθημερινότητά μας, με σαφάρι, 

μυστηριακές εικόνες σε πόλεις-ζωντανά μουσεία, γραφικά χωριά και βουνοκορφές να 

καθρεπτίζονται σε ήρεμες λίμνες.  

Ένα σχολαστικά μελετημένο ταξίδι από το Versus, με κρυμμένες λεπτομέρειες που μόνο στο 

πρόγραμμά μας θα βρείτε. 

 

 

 Εξερευνήστε τις πόλεις της μυθικής κοιλάδας της Κατμαντού, με τα στενά δρομάκια, 

τις πολύχρωμες αγορές, τους εκπληκτικούς ναούς και τα παλάτια, που μαρτυρούν 

το ένδοξο παρελθόν τους. 

 Περιμένετε να βγει από το παραθύρι της η "μικρότερη ζωντανή θεά του κόσμου", η 

Κουμάρι Ντέβι. 

 Θαυμάστε τη γραφική Ποκάρα με τις χιονοσκεπείς βουνοκορφές της Αναπούρνα 

να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της λίμνης Φέουα. 

 Αγναντέψτε την ανατολή του ήλιου από τον λόφο Σάρανγκοτ, που χρωματίζει 

υπέροχα τις γύρω βουνοκορφές.  

 Αναζητήστε ρινόκερους, ελέφαντες, τίγρεις, μαϊμούδες και άλλα ζώα κάνοντας 

σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Στην αγκαλιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ θα μας εκπλήξει με την ομορφιά του. Η πρωτεύουσά του 

Κατμαντού και οι γειτονικές πόλεις Μπακταπούρ και Πατάν αποτελούν ζωντανά μουσεία τέχνης, 

ενώ η Ποκάρα, στους πρόποδες της Αναπούρνα, θα μας δωρίσει εικόνες λαμπρές. Με το ταξίδι 

μας αυτό επισκεπτόμαστε επίσης το Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπου ζουν περισσότερα από 40 είδη 

μεγάλων ζώων (ρινόκεροι, κροκόδειλοι, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, μαϊμούδες κλπ.), μεταξύ των 

οποίων ο ασιατικός ρινόκερος και η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης.  

 

Ο Ινδικός ελέφαντας. Μειλίχιος, δυνατός, έξυπνος 

Για τους Ινδουιστές , ο ελέφαντας είναι θεϊκό ζώο – αν και μόνο κατά το ήμισυ πάνω στο χοντρό κορμί 

του με τα τέσσερα χέρια, ο θεός Γκανέσα φέρει κεφαλή ελέφαντα. Αλλά  και στις « αρμοδιότητες» του 

καθίστανται ορατές οι ιδιότητες του ελέφαντα: ο Γκανέσα λατρεύεται ως προστάτης της μόρφωσης και 

της λογιοσύνης και ως ικανός να ξεπερνάει κάθε είδους δυσκολίες. Πράγματι, ο ασιατικός ελέφαντας, 

υποείδος του οποίου αποτελεί ο ινδικός ελέφαντας, με ύψος μέχρι 3μ. και βάρος έως 5 τόνους, είναι 

ένα παχύδερμο ήπιο, βεβαίως, αλλά ικανό να επιβληθεί. Εδώ και αιώνες ο άνθρωπος επωφελείται από 

τη δύναμη, την επιδεξιότητα και την εξυπνάδα του: για τη μεταφορά βαρών, το καθάρισμα των δασών, 

ως υψηλό κάθισμα στο κυνήγι της τίγρης ή για ψυχαγωγία στο τσίρκο. 

Με την προβοσκίδα του ο ελέφαντας μπορεί να  αναπνεύσει, να  μυρίσει , να ρουφήξει, να πιπιλήσει, 

να ψαύσει, να πιάσει , να χτυπήσει και να σαλπίσει. Ο ασιατικός ελέφαντας με το ένα «μυτερό» δάκτυλο 

αποδεικνύεται επιδεξιότερος από τον αφρικανικό εξάδελφό του. Η δική του προβοσκίδα έχει ένα μόνο, 

εκείνη του συγγενούς του έχει δύο. 

Με το μέτωπο του έχει δύο κοιλότητες, τα μικρότερα αυτιά και τους κοντύτερους χαυλιόδοντες, ο 

elefaphas  maximus προκαλεί λιγότερο άγρια εντύπωση από τον loxodonta Africana. Και τα δύο είδη 

διαθέτουν ωστόσο το ίδιο παροιμιώδες «μνημονικό ελέφαντα», δεν ξεχνούν ποτέ, ούτε καλό, ούτε κακό. 

Οι ενήλικοι ελέφαντες είναι κατά κύριο λόγο άτριχοι, μόνο τα μάτια είναι εφοδιασμένα με μακριά 

ματοτσίνορα. Οι ελέφαντες, τους οποίους οι άνθρωποι θεωρούν ως τους μειλίχιους γίγαντες του 

ζωικού βασιλείου, είναι ζώα της αγέλης. Ο ελεφαντοκέφαλος θεός Γκανέσα έχει και αυτός καλή φήμη 

στον ινδουισμό ως ενσάρκωση της σοφίας.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κουμάρι Ντέβι   
 

Το Νεπάλ δεν έχει μόνο αμέτρητους 

θεούς, θεές, Bodhisattvas, avatars 

κλπ., οι οποίοι λατρεύονται και 

τιμώνται με τη μορφή αγαλμάτων, 

ζωγραφιών και εικόνων, αλλά και μία 

πραγματική ζωντανή θεά, την 

Κουμάρι Ντέβι, ένα μικρό κορίτσι που 

ζει στο Kumari Μahal, ακριβώς δίπλα 

στην Πλατεία Durbar. 

Το τελετουργικό της ζωντανής θεάς 

άρχισε μάλλον επί βασιλείας Jaya 

Prakash Malla - του τελευταίου των 

Malla της Κατμαντού, του οποίου η 

βασιλεία έληξε απότομα, όταν 

κατέκτησε την κοιλάδα ο Prithvi 

Narayan Shah το 1768.  

Κυκλοφορούν αρκετοί θρύλοι 

σχετικά με την Κουμάρι.  

Ένας θρύλος μιλά για έναν βασιλιά 

Malla που έπαιζε τακτικά ζάρια με την 

Taleju, τη θεά-προστάτιδα της κοιλάδας. Όταν ο βασιλιάς έκανε μία άκοσμη κίνηση, εκείνη 

απείλησε να αποσύρει την προστασία της, αλλά τελικά μαλάκωσε και υποσχέθηκε να επιστρέψει 

με τη μορφή νεαρού κοριτσιού.  

Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ένα μικρό κορίτσι είχε καταληφθεί από τη θεά Durga και 

εκδιώχθηκε από το βασίλειο. Όταν η βασίλισσα το άκουσε, διέταξε έξαλλη τον σύζυγό της να φέρει 

πίσω το κορίτσι και να το τιμήσει σαν αληθινή θεά. 

Η Κουμάρι επιλέγεται από μία ειδική κάστα Newari χρυσοχόων και αργυροχόων. Συνήθως είναι 

μεταξύ τεσσάρων ετών και εφηβείας και πρέπει να διαθέτει 32 σωματικές προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το χρώμα των ματιών, το σχήμα των δοντιών... μέχρι και τη χροιά 

της φωνής. Και το ωροσκόπιό της πρέπει να είναι, βεβαίως, κατάλληλο. 

Μόλις βρεθούν οι υποψήφιες, συγκεντρώνονται μαζί σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου ακούν 

τρομερούς ήχους ενώ άντρες χορεύουν με απαίσιες μάσκες μπροστά σε αηδιαστικά κεφάλια 

βουβαλιών. Αυτά βεβαίως δεν τρομάζουν μια πραγματική θεά, που είναι μετενσάρκωση της Durga 

κι έτσι το κοριτσάκι που παραμένει πιο ήρεμο και σοβαρό σε όλο αυτό το μαρτύριο γίνεται η νέα 

Κουμάρι.  

Σε μια διαδικασία παρόμοια με την επιλογή του Δαλάι Λάμα, η Κουμάρι επιλέγει τα ρούχα και τα 

στολίδια που φορούσε η προκάτοχος της ως τελικό τεστ. 

Μόλις επιλεγεί για Κουμάρι, το κοριτσάκι μετακομίζει στο Kumari Bahal.  

Η πιο εντυπωσιακή εμφάνιση είναι το Σεπτέμβριο, στη γιορτή Indra Jatra, όταν διασχίζει την πόλη 

σ' ένα τεράστιο άρμα επί τρεις ημέρες. Στη διάρκεια της γιορτής η Κουμάρι ευλογεί τον Βασιλιά του 

Νεπάλ. 

Η βασιλεία της Κουμάρι τελειώνει με την πρώτη της περίοδο ή μετά από κάποιο ατύχημα που θα 

την κάνει να χάσει αίμα.  

Μόλις φανεί το πρώτο σήμα της εφηβείας, επιστρέφει στο καθεστώς της κοινής θνητής και αρχίζει 

η αναζήτηση της νέας Κουμάρι. Όσο είναι θεά, η Κουμάρι ζει από τα έσοδα του ναού και όταν 

αποσυρθεί παίρνει ένα γενναίο ποσό.  

Παλιότερα πιστευόταν ότι φέρνει ατυχία να παντρευτεί κάποιος μια πρώην Κουμάρι!  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Κατμαντού  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 

του Νεπάλ, την Κατμαντού, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Το Νεπάλ 

εκτείνεται κατά μήκος της νότιας πλευράς των Ιμαλαΐων και είναι 

χώρα μεσόγεια, που δεν έχει καμία επαφή με θάλασσα. Η κοιλάδα 

Κατμαντού, παρά το μυστήριο που την περιβάλει ως 

απομονωμένη μνημειακή περιοχή των Ιμαλαϊων, είναι ένα μεγάλο 

αστικό συγκρότημα και ένας εμπορικός κόμβος τριών 

εκατομμυρίων κατοίκων. Ξεκίνησε από την ομώνυμη πόλη, αλλά 

μέσα στις δεκαετίες κατέλαβε τα γειτονικά προάστια και τώρα 

περιλαμβάνει όλες τις ιστορικές πόλεις της περιοχής: την Πάταν, 

Κιρτιπούρ, την Θίμι και Μπακταπούρ. 

2η ημέρα: Κατμαντού 

Άφιξη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Η μυθική Κοιλάδα της 

Κατμαντού, είναι το ιστορικό κέντρο του Νεπάλ, εκεί όπου βασίλεια 

άνθισαν και παρήκμασαν, παλάτια και ναοί κτίστηκαν και 

ξανακτίστηκαν και η Νεπαλέζικη τέχνη και κουλτούρα 

αναπτύχθηκαν. Οι τρεις κύριες πόλεις της, η Κατμαντού, η Πατάν 

και η Μπακταπούρ, έχουν η κάθε μια τους τη δική τους 

καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική παράδοση, είναι τρία κυριολεκτικά 

"ζωντανά υπαίθρια μουσεία". Η πρωτεύουσά του Νεπάλ, η 

Κατμαντού είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1331 m. Βρίσκεται στο ίδιο 

γεωγραφικό πλάτος με το Κάιρο και το Μαϊάμι και είναι περίπου 

1500 km πιο κοντά στον Ισημερινό από τις Άλπεις. Ξεκινάμε την 

ξενάγησή μας στην πόλη με την πλατεία Ντάρμπαρ, όπου θα 

δούμε ναούς γεμάτους από παραστάσεις θεοτήτων 

εκφρασμένους σε όλες τους τις ξύλινες ή πέτρινες επιφάνειες. 

Ακολουθούν τα ανάκτορα Χάνουμαν Ντόκα, παλαιά έδρα της 

βασιλικής οικογένειας του Νεπάλ, όπου σήμερα 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικές πολιτικές εκδηλώσεις. Κοντά 

βρίσκεται και το Κουμάρι Μπαχάλ, το παλάτι-κατοικία της 

"ζωντανής θεάς" Κουμάρι, θεάς-προστάτιδας των βασιλέων. 

Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με τον ναό Σουαγιαμπουνάθ, 

τον ναό των μαϊμούδων, την πιο αινιγματική βουδιστική στούπα 

της κοιλάδας. Χτισμένη πάνω σε ένα δασωμένο λόφο, το μνημείο 

αυτό του 5ου αιώνα με τη χρυσή σπείρα στην κορυφή, είναι το 

ιερότερο συγκρότημα των βουδιστών του βορείου Νεπάλ. 

Αποτελείται από μια κεντρική κωδωνόσχημη στούπα και αμέτρητα 

μικρά και μεγάλα ιερά, απ΄ όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία 

να απολαύσει μια εκπληκτική θέα της κοιλάδας της Κατμαντού. 

Στη συνέχεια διερχόμενοι από το περίφημο ιστορικό κέντρο που 

σφίζει από ζωή θα δούμε μικροπωλητές και αρχαίες προσόψεις, 

θεούς του ινδουϊσμού και αδέσποτα ζώα, σύγχρονους 

φακίρηδες και περίεργους τουρίστες, να συνθέτουν μια 

πολύπλοκη, χαοτική, αλλά ιδιαίτερα γοητευτική εικόνα! 

Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Κατμαντού – Ποκάρα  

Ξεκινάμε σήμερα για τα δυτικά της χώρας, μέσα από μια 

πανέμορφη διαδρομή, με προορισμό το θέρετρο των 

Ιμαλαΐων, τη γραφική Ποκάρα. Διαφεύγοντας από τον ιστό 

και τη συμφόρηση των αυτοκινητοδρόμων που πλέκονται 

γύρω από την κοιλάδα της πρωτεύουσας, θα κινηθούμε κατά 

μήκος του ποταμού Τρισούλι και έχοντας στα βόρεια τις 
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χιονοσκεπείς κορυφές της οροσειράς Αναπούρνα, θα φτάσουμε 

στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι παραδοσιακά 

γνωστή για την φυσική της ομορφιά, για τις λίμνες και τα σπήλαια 

της, για τα γειτονικά χωριά των σκληροτράχηλων Γκούρκας που 

επανδρώνουν τις επίλεκτες μονάδες στρατού Νεπάλ και Ινδίας και 

για τα παλιά εμπορικά καραβάνια μεταξύ Ινδίας και Κίνας που 

έκαναν στάση εδώ. Τώρα όμως είναι γνωστή για την τουριστική 

της υποδομή, την πολύ καλή αγορά της και την πληθώρα των 

ορεινών δραστηριοτήτων, όπως trekking, ορειβασίας αλλά και 

ορειβατικών ομάδων που την έχουν ως βάση για την εξερεύνηση 

των βόρειων μονοπατιών: αυτών που πηγαίνουν στις κορυφές 

της Αναπούρνα, αλλά και αυτών που οδηγούν στο βασίλειο του 

Λο, ή αλλιώς την ημιαυτόνομη περιοχή του Μάστανγκ, κοντά στα 

σύνορα με το Θιβέτ. Θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ποκάρα – Σάρανγκοτ – Ανατολή ηλίου – Ποκάρα 

Η ανατολή του ηλίου με θέα τις κορυφές της Αναπούρνα είναι 

μαγευτικό θέαμα και για όσους το επιθυμούν μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα, αρκεί να θυσιάσουν μερικές ώρες ύπνου 

μεταβαίνοντας πολύ νωρίς το πρωί στο λόφο Σάρανγκοτ, που 

είναι το ψηλότερο σημείο στην πόλη, για να απολαύσουν τη θέα 

της περιοχής και των βουνών και να επιστρέψουν μετά την 

ανατολή στο ξενοδοχείο για πρωινό. Μετά το πρωινό μας θα 

ξεναγηθούμε στην πόλης της Ποκάρα. Θα δούμε ένα ξεχωριστό 

μνημείο της πόλης το Βίντια Βασίνι (Vindhya Vasini), ένα λευκό 

θολωτό ιερό αφιερωμένο στη θεά Μπαγκαβάτι ή Μητέρα Θεά, 

που θεωρείται η σύγχρονη ενσάρκωση της θεάς Σάκτι. Ινδουισμός 

και Βουδισμός μπλέκονται στο Νεπάλ, μιας και το έδαφος του είναι 

το σταυροδρόμι βορρά και νότου, της ινδουιστικής Ινδίας και του 

βουδιστικού Θιβέτ. Θα κλείσουμε τη μέρα μας με μια βαρκάδα 

στην λίμνη Φέουα, που είναι ο κεντρικός υδάτινος όγκος της 

πόλης. Η λίμνη Φέουα θα μας προσφέρει την ευκαιρία να 

απολαύσουμε το ειδυλλιακό περιβάλλον με την πυκνή βλάστηση 

και τις βουνοκορφές να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Ποκάρα – Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν 

Στη μέση της απόστασης μεταξύ Κατμαντού και Ποκάρα αλλά 

νοτιότερα, βρίσκεται ένα από τα πλουσιότερα σε άγρια ζωή 

πάρκα της Ασίας. Χωρίς να μπορεί να συγκριθεί σε έκταση με τα 

μεγάλα ανοιχτά πάρκα της Αφρικής, το Εθνικό πάρκο Τσιτουάν 

είναι μια περιοχή που διαβρέχεται από τον ποταμό Ναραγιάνι και 

λόγω πυκνής βλάστησης και ιδιαίτερου μικροκλίματος, φιλοξενεί 

μια πλοιάδα μικρών και μεγάλων άγριων ζώων, που πουθενά 

αλλού στον κόσμο δεν θα τα βρει κανείς όλα μαζί. Ρινόκεροι και 

νεροβούβαλοι, ιπποπόταμοι και κροκόδειλοι, ελέφαντες και 

αιλουροειδή, βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον 

επισκέπτη, κάνοντας αυτό το πάρκο διάσημο για τις άριστες 

συνθήκες θέασης της άγριας ζωής και την ευκολία μετάβασης. 

Διασχίζοντας τους καταπράσινους λόφους στα σύνορα της 

προστατευόμενης περιοχής, θα μεταβούμε πρώτα στο lodge μας  

για να τακτοποιηθούμε. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό 

Τάρου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τους 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ιθαγενείς της περιοχής και τον τρόπο ζωής τους, ο  οποίος 

παραμένει αναλλοίωτος εδώ και αιώνες. Επιστροφή στο lodge. 

Διανυκτέρευση.   

6η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν 

Οι εκπλήξεις μας στη συναρπαστική αυτή χώρα συνεχίζονται. 

Σειρά έχει σήμερα ένα ολοήμερο σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο 

Τσιτουάν, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στο ίδιο γεωγραφικό 

πλάτος που είμαστε, βρίσκεται το Κάιρο και το Μαϊάμι, αλλά λόγω 

υψομέτρου και γειτνίασης με τα Ιμαλάια, το κλίμα και το φυσικό 

τοπίο διαφέρουν. Έχοντας τέσσερεις διακριτές γεωγραφικές και 

κλιματολογικές ζώνες, από την επίπεδη υποτροπική ζώνη με πολύ 

χαμηλό υψόμετρο, στην εύκρατη, την υποαλπική και μέχρι την 

απόκοσμη αλπική ζώνη των παγωμένων κορυφών, το Νεπάλ έχει 

απίστευτη βιοποικιλότητα. Είδη φυτών και ζώων που βρίσκονται 

στη ζώνη των τροπικών, συναντώνται με αντίστοιχα που 

βρίσκονται στις τούνδρες της Ασίας και όλα μαζί ανακατεύνται με 

τις βροχές των μουσώνων. Εδώ βρίσκονται περισσότερα από 40 

είδη μεγάλων ζώων (κροκόδειλοι, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, 

μαϊμούδες κλπ.) μεταξύ των οποίων και τα σπάνια πια είδη της 

βασιλικής τίγρης της Βεγγάλης, του κερασφόρου ασιατικού 

ρινόκερου και της μεγάλης σαύρας της Βεγγάλης, καθώς και 

περισσότερα από 350 διαφορετικά είδη πουλιών και όλα κάτω από 

τη σκιά του κόκκινου ροδόδεντρου που είναι και το εθνικό φυτό 

του Νεπάλ. Θα απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα που είναι 

αφιερωμένη στη φύση και την άγρια ζωή, κάνοντας βαρκάδα με 

πιρόγες στον ποταμό Rapti, βόλτα με βοϊδάμαξες, βόλτα με 

ελέφαντα και διαδρομή με τζιπ αλλά και με τα πόδια. Θα 

διασχίσουμε τον ποταμό Ράπτι, και θα μπούμε στα εδάφη του 

πάρκου που προστατεύονται από την Ουνέσκο, θα 

περπατήσουμε με συνοδεία φυλάκων μέσα στην καταπράσινη 

υποτροπική ζούγκλα και θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο 

περισσότερα είδη άγριων ζώων γίνεται. Αν σε άλλα εθνικά πάρκα 

του κόσμου, η διαφήμιση είναι μεγαλύτερη από την 

πραγματικότητα, το εθνικό πάρκο Τσιτουάν κάνει το αντίθετο: δίνει 

όλο του το μεγαλείο στον επισκέπτη και αφήνει τη φήμη να έλθει 

μόνη της. Η άγρια ζωή είναι παντού, δυνατή, και πλούσια! 

Επιστροφή στο Lodge. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν – Κατμαντού - Πατάν 

Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο, θα αποχαιρετήσουμε την ηρεμία 

της φύσης του εθνικού πάρκου και θα μπούμε στον 

αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην Κατμαντού, μαζί με όλα τα 

εμπορικά οχήματα που μεταφέρουν τα είδη τους από την 

περιφέρεια στην πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια τη σημερινή μας ημέρα θα 

επισκεφθούμε την Πατάν ή Λαλιτπούρ, το δεύτερο μεγαλύτερο 

κόμμάτι του αστικού πάζλ μετά την Κατμαντού, λίκνο της τέχνης 

και της αρχιτεκτονικής της κοιλάδας. Την ονομάζουν πόλη των 

εορτών, των αγορών και χειροτεχνιών, αντάξια του ονόματος 

Λαλιτπούρ που σημαίνει ομορφιά. Παρά τις καταστροφές που 

προκάλεσαν οι σεισμοί του 2015, τα μνημεία της έχουν 

αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. θα δούμε την κεντρική 

της πλατεία με τα ξύλινα παγοδόσχημα παλάτια και ιερά, καθώς 



 

 
 

  

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι 

ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Εμπειρία από την μεσαιωνική 

Μπακταπούρ στο Νεπάλ 

Πόλη μαγική, βγαλμένη, θαρρείς από 

παραμύθι μεσαιωνικό. Μια περιοχή που 

έρχεται από τη μυθολογία για να ταξιδέψει 

το νου σε άλλους κόσμους. Ο λόγος για 

την Μπακταπούρ του Νεπάλ. Δεν είναι 

μόνο η μεσαιωνική αρχιτεκτονική, τα 

μνημεία και οι ναοί που την κάνουν 

ξεχωριστή. Είναι και οι άνθρωποι. Πολύ 

φτωχοί στην πλειονότητά τους, αλλά 

αξιοπρεπείς. 

 

και τους δρόμους με τα μαγαζιά χειροτεχνιών. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

8η ημέρα: Κατμαντού – Μπουνγκαμάτι – Κοκάνα – Ντακσινκάλι 

– Κατμαντού  

Εμείς στο Versus αναζητώντας πάντα κάτι το αυθεντικό και 

διαφορετικό, ανακαλύψαμε την ομορφιά χωριών στα περίχωρα 

της Κατμαντού και έτσι θα αφιερώσουμε τη σημερινή μέρα σε μία 

ολοήμερη εκδρομή για να δουμε γνήσια αυθεντικά χωριά και 

τοπικές φυλές μακρυά από την πρωτεύουσα και συγκεκριμένα τα 

χωριά Μπουνγκαμάτι, Κοκάνα και Ντακσινκάλι. Ξεκινάμε από το 

Μπουνγκαμάτι, ένα πανάρχαιο, παραδοσιακό χωριό της φυλής 

Νιούαρ, ένα χωριό που ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην 

καθημερινότητα των ντόπιων στους τελευταίους αιώνες. Σύμφωνα 

με τον θρύλο, εδώ γεννήθηκε ο Ράτο Μαχεντρανάθ, ο θεός του 

Πατάν. Θα συνεχίσουμε για την Κοκάνα, επίσης «φρουρός» της 

αυθεντικής νεπαλέζικης παράδοσης, όπως αυτή αποτυπώνεται 

στον τρόπο ζωής των ντόπιων αλλά και στην αρχιτεκτονική εικόνα 

του οικισμού. Θα δούμε επίσης το Ντακσινκάλι, χτισμένο στη 

συμβολή δύο ποταμών, με τον εντυπωσιακό ναό της θεάς Κάλι. 

Επιστροφή στην Κατμαντού. Διανυκτέρευση. 

9η ημέρα: Κατμαντού - Μπακταπούρ – Κατμαντού 

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την επίσκεψή μας στη 

γειτονική Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν, μία από τις τρεις αρχαίες 

πρωτεύουσες του Νεπάλ. Ως πιο απομακρυσμένη, διατήρησε τον 

αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα περισσότερο από την Πάταν και την 

Κατμαντού και είναι πλουσιότερη σε περίτεχνα διακοσμημένα 

κτίρια και μεσαιωνικά ιερά. Θα δούμε την κεντρική της πλατεία με 

τα περίτεχνα ξύλινα ιερά, τη Χρυσή Πύλη των βασιλέων, το παλάτι 

των Μάλα και βεβαίως την αγορά των κεραμεικών και των ξύλινων 

χειροτεχνιών. Επιστροφή στην Κατμαντού, για να απολαύσουμε 

τις τελευταίες μας βόλτες και αγορές. Διανυκτέρευση. 

10η ημέρα: Κατμαντού -  Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 Αποχαιρετούμε τη μυστηριακή Κατμαντού και τα μεγαλειώδη όρη 

των Ιμαλαϊων, για να μεταβούμε στο αεροδρόμιο και μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού να επιστρέψουμε στην Ελλάδα / Κύπρο 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. 

Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 810 
€ 990 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.560 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 380 

Έως 12 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 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Δείπνο με νεπαλέζικους χορούς. 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στην Κατμαντού 

(το Crown Plaza 5* DLX), Lodge στο Τσιτουάν 

και 4* στην Ποκάρα (από τα καλύτερα στην 

περιοχή)  

 Ημιδιατροφή σε όλο το ταξίδι, πλήρης 

διατροφή στο lodge του πάρκου Τσιτουάν  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα 

ελληνικά Versus Travel 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, 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.650 € 

 Βίζα Νεπάλ 30 €  (η βίζα εκδίδεται από τοπικά  

και χρειάζεται μια έγχρωμη φωτογραφία 

διαβατηρίου) 
 

 



 

 
 

 
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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 Versus Travel. 

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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα, 7ος 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 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 


