
 

 

 

 

  

 
Αναχωρήσεις 2022: 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 01.11          7,10 ημέρες 

Τα απόκρυφα μυστικά του Ομάν 

διανυκτέρευση στην έρημο  

δρόμος του λιβανιού  
 

Με μία διαν/ση κάτω από τ’ αστέρια  

και το «μαγικό» παραδοσιακό χωριό Αλ Χάμρα  

 

Ένα σπάνιο πρόγραμμα που πρώτο το Versus παρουσίασε στην Ελλάδα! 

Με δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού στη Σαλάλα 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα σπάνιο πρόγραμμα που για πρώτη φορά 

παρουσιάζεται στην Ελλάδα! Ανακαλύψαμε και σας 

προτείνουμε κρυφές γωνιές του Ομάν που μας 

αποκαλύπτουν ένα άλλο, διαφορετικό πρόσωπο του 

σουλτανάτου! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

• Τέλειες πτήσεις με πρωινή άφιξη στο Ομάν ώστε να 

εκμεταλλευθούμε όλο τον χρόνο!   

• Mία διαν/ση κάτω από τ’ αστέρια, μία μοναδική εμπειρία 

στην έρημο! 

• Επίσκεψη στο μαγικό χωριό Αλ Χάμρα, με τα παλιά, 

παραδοσιακά σπίτια, που μας μεταφέρει στην παλιά 

Αραβία από τις χίλιες και μία νύχτες… 

• Διαδρομή με 4x4 Land Cruiser  

• Με ημιδιατροφή που περιλαμβάνει πρωινό και δείπνο, και 

επιπλέον 2 μεσημεριανά κατά τη διάρκεια των 

ξεναγήσεων. 

• Όλες οι είσοδοι και οι ξεναγήσεις περιλαμβάνονται. 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*/4* και 4* sup.  

• Μία διαν/ση κάτω από τ’ αστέρια, μια μοναδική εμπειρία 

στην έρημο! 

• Δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού με διαμονή και 

ξενάγηση στη γνήσια αραβική και παραθαλάσσια πόλη 

της Σαλάλα, την «πόλη των κήπων», με επίσκεψη στο 

ανατολικό και δυτικό κομμάτι της Σαλάλα, καθώς και 

επίσκεψη και ξενάγηση στη «Χαμένη Ατλαντίδα» της 

ερήμου, την βυθισμένη στην άμμο πόλη Ουμπάρ. 

• Με διήμερη εκδρομή στα νότια του Μάσκατ, στην 

πανέμορφη κοιλάδα Ουάντι Τίβι, στον κρατήρα Μπιμπάχ 

με τα σμαραγδένια νερά και σε όμορφα χωριά με 

ολόλευκα σπίτια. 

• Eπίσκεψη στο λιμάνι του Κουριγιάτ και μπάνιο στις 

λιμνούλες της ερήμου, τις «sinkholes» με το σμαραγδί 

χρώμα.  

• Με εκδρομή στην ενδοχώρα του Ομάν και στo κάστρo 

Νίζουα.  

• Επίσκεψη στην Μπαχλά, πόλη-μνημείο της UNESCO. 

• Επίσκεψη με 4 x 4 στο φαράγγι Τζέμπελ Χαμς, το λεγόμενο 

και «Γκραν Κάνυον» της Αραβίας. 

• Με έμπειρο Έλληνα αρχηγό και τοπικούς ξεναγούς. 

 

Τα απόκρυφα 

μυστικά του Ομάν 

διανυκτέρευση στην έρημο  

δρόμος του λιβανιού  

 

με δυνατότητα επέκτασης του 

ταξιδιού στη Σαλάλα 

 

Ένα πραγματικά σπάνιο πρόγραμμα 

που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο 

ελληνικό κοινό! Μία ευκαιρία να 

ταξιδέψουμε στο σουλτανάτο του Ομάν 

και να γνωρίσουμε την αυθεντική Αραβία 

όπως το Versus ξέρει να κάνει. Οπαδοί 

των ποιοτικών και των εναλλακτικών 

προγραμμάτων, ανακαλύπτουμε μαζί τις 

ανεξερεύνητες ομορφιές μίας από τις 

πλέον ιδιαίτερες περιοχές του πλανήτη. 

Απολαμβάνουμε σαφάρι με 4x4 και 

διανυκτερεύουμε κάτω από τ’ αστέρια 

στην έρημο του Ουάντι Τίβι, σε ένα ταξίδι 

που θα μας μεταφέρει νοητά στις 

βεδουίνικες νύχτες των παραμυθιών. 

Ενσωματώνουμε το νότιο τμήμα του 

Ομάν με την ατμοσφαιρική Σαλάλα, με 

την πόλη της ερήμου Ουμπάρ. 

 



 

 
 

 

➢ Εξερευνήστε την πρωτεύουσα Μάσκατ με τα σουκ και την παραλιακή Cornice. 

➢ Το κάστρο της Νίζουα, από τα πιο γνωστά και όμορφα κάστρα του Ομάν. 

➢ Η διαδρομή με 4x4 στην κοιλάδα Μπάνι Χαλίντ  

➢ Η Αλ Χάμρα, ένα «μαγικό» χωριό 400 ετών 

➢ Η διανυκτέρευση κάτω από αστέρια στην έρημο της Μπάνι Χαλίντ 

➢ Τα λεγόμενα «sinkholes», μικροί κρατήρες γεμάτες σμαραγδένια νερά. 

➢ Το σαφάρι με jeep 4x4 στην έρημο Rub Al Khali 

➢ Η χαμένη πόλη Ούμπαρ (όπως πιστεύεται), που σιγά-σιγά καταπίνει η έρημος. 

➢ Το φαράγγι Τζέμπελ Χαμς, το λεγόμενο και «Γκραν Κάνυον της Αραβίας» 

➢ Εξερεύνηση στην Μπαχλά, πόλη-μνημείο της Unesco! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα πραγματικά σπάνιο πρόγραμμα που πρώτο το Versus παρουσίασε στο ελληνικό 

κοινό! Μία ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο σουλτανάτο του Ομάν και να γνωρίσουμε την 

αυθεντική Αραβία όπως το Versus ξέρει να κάνει. Δεν μένουμε μονάχα στις μεγάλες πόλεις: 

αντίθετα, εξορμούμε στην έρημο και ανακαλύπτουμε χαμένες πόλεις, πραγματοποιούμε 

διαδρομές με jeep 4x4, διανυκτερεύουμε κάτω από τα αστέρια απολαμβάνοντας την 

έρημο, ακολουθούμε τους πανάρχαιους δρόμους του λιβανιού και μεταφερόμαστε νοητά 

στις βεδουίνικες νύχτες των παραμυθιών. Δείτε βήμα-βήμα τι προσφέρει το παρόν 

πρόγραμμα και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Περιήγηση στην παραδοσιακή Αραβία, το Ομάν και τη Μάσκατ, μια πόλη-λιμάνι και ένα από τα 

περισσότερα ανεπτυγμένα αστικά κέντρα του αραβικού κόσμου. Μια ιδιαίτερη περιπλάνηση σε 

αυτόν τον αραβικό προορισμό με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τα παλαιά κάστρα της 

ερήμου στο χρώμα της άμμου, τις ατελείωτες αμμώδεις εκτάσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο 

μέρος της χώρας, τις καταπράσινες οάσεις που εμφανίζονται σαν πράσινες βούλες στο καφέ της 

άμμου, αλλά και τις αραβικές πόλεις που διατηρούν μέχρι σήμερα το παραδοσιακό τους χρώμα με 

τις υπαίθριες αγορές, τις ιδιαίτερες οσμές μπαχαρικών και τις ενδυμασίες των ντόπιων. Όλα αυτά 

θα τα ζήσουμε με ξεναγήσεις-εκδρομές σε κάστρα, οάσεις. Η εξερεύνηση της ερήμου, και κυρίως 

η διανυκτέρευση κάτω από τ’ αστέρια στην έρημο, είναι εμπειρίες συγκλονιστικές, από εκείνες που 

χαράσσονται ανεξίτηλα στο νου του ταξιδιώτη… 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 10/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:10 23:40 

TK 860 11/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 00:55 06:45 

TK 775 16/09/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:05 05:20 

TK 1845 16/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 



 

 
 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 24/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 25/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 30/09/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 30/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 08/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 09/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 14/10/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 14/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 22/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 23/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 28/10/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 28/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1850 01/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:05 17:35 

TK 774 01/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 19:35 01:25 

TK 775 07/11/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02:25 07:10 

TK 1845 07/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 



 

 
 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 10/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 22:10 23:40 

TK 860 11/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 00:55 06:45 

TK 775 19/09/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:05 05:20 

TK 1845 19/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 24/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 25/09/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 03/10/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 03/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 08/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 09/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 17/10/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 17/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 

Αριθμός Πτήσης 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1844 22/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:35 00:10 +1 

TK 860 23/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 01:15 07:05 

TK 775 31/10/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 01:20 06:05 

TK 1845 31/10/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK 1850 01/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:05 17:35 

TK 774 01/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΜΑΣΚΑΤ 19:35 01:25 

TK 775 10/11/2022 ΜΑΣΚΑΤ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 02:25 07:10 

TK 1845 10/11/2022 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:10 08:35 



 

 
 

  

Τζεμπέλ Χαμς 
το «Γκραν Κάνυον» της Αραβίας 
 

Η φύση στάθηκε πολύ γενναιόδωρη απέναντι σ’ αυτή τη γωνιά της αραβικής χερσονήσου και την 

προίκισε με ένα βουνό τόσο ψηλό που οι ντόπιοι το αποκαλούν «Το Βουνό του Ήλιου» (Τζέμπελ Σαμς 

ή Χαμς). Στην επικράτεια αυτού του βουνού λοιπόν απλώνεται και το φυσικό θαύμα που ο 

υπόλοιπος κόσμος αποκαλεί «το Γκραν Κάνυον της Αραβίας», ένα ασύλληπτης ομορφιάς φαράγγι 

που αποτελεί ένα από τα κρυμμένα μυστικά του Ομάν. Οι γρανιτένιοι όγκοι των οροσειρών 

υψώνονται μεγαλοπρεπείς σε μια αχανή έκταση, ένα τοπίο αυστηρό, σκληρό, μία έκφραση της 

απεραντοσύνης που ίσως δεν περιμένει κανείς να συναντήσει στο σουλτανάτο.  



 

 
  

Εμπειρίες … 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια αληθινή «χρονομηχανή», ένα μαγικό χωριό που το 

σεργιάνι στα χωμάτινα καλντερίμια του μας μεταφέρει στις 

Χίλιες και Μία Νύχτες. Η Αλ Χάμρα είναι ένα χωριό περίπου 

400 ετών, στο χρώμα του λευκού και της ώχρας, με 

πλίνθινες κατοικίες δύο και τριών ορόφων, πολλά από τα 

οποία αποτελούν τις παλαιότερες κατοικίες στη χώρα!   

 

Αλ Χάμρα 
το μαγικό χωριό 

του Ομάν 
 

Στα αρχαία χρόνια, σύμφωνα με παλιές ιστορίες, υπήρξε μια πόλη στο νότιο Ομάν που ήταν το κέντρο 

του εμπορίου λιβανιού και χτίστηκε περίπου το 5000 π.Χ. από τους Αδίτες και τον βασιλιά τους Σαχάντ. 

Το Κοράνι αναφέρει πως ο βασιλιάς της Ουμπάρ, είχε παραβιάσει τις προειδοποιήσεις του προφήτη 

Χαντ και του Αλλάχ και για αυτό ο λαός του τιμωρήθηκε. Ο Αλλάχ προκάλεσε αμμοθύελλα, με 

αποτέλεσμα η επαρχία να "θαφτεί" μέσα στην άμμο.Η ύπαρξη της πόλης αυτής έχει διαπιστωθεί, από 

δορυφορικές εικόνες λόγων των ιχνών της  πατημένης άμμου, από τα καραβάνια που περνούσαν από 

εκεί, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές. Τις γραμμές αυτές, που είχαν θαφτεί κάτω από νεότερη 

άμμο, έδειξαν οι δορυφορικές εικόνες, με ένα σημείο συνάντησής τους.  Μόλις στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90 ένας Βρετανός αρχαιολόγος ανακάλυψε στο σημείο αυτό, στην περιοχή του νοτίου 

Ομάν, τα ερείπια της αρχαίας  πόλης Ουμπάρ. Το δέντρο που παράγει λιβάνι καλλιεργείται μόνο στην 

περιοχή του νοτίου Ομάν, της βόρειας Σομαλίας, της Υεμένης και της βορειοδυτικής Ινδίας, λόγω του 

ιδιαίτερου κλίματος των τόπων αυτών, γεγονός που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να 

ευδοκιμήσει. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να αναπτυχθούν τα δέντρα αυτά και σε άλλα μέρη 

του κόσμου, ωστόσο έχουν αποβεί άκαρπες. 

Η χαμένη «Ατλαντίδα της Ερήμου»: Η θαμμένη πόλη Ουμπάρ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Το παραμυθένιο σουλτανάτο του Ομάν αποτελεί την παραδοσιακή Αραβία και μια από τις πιο 

αυθεντικές χώρες στην περιοχή, αφού μέχρι και τη δεκαετία του ‘70 ήταν μια από τις απομονωμένες. 

Αυτό που κάνει ιδιαίτερο αυτόν τον αραβικό προορισμό είναι η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τα 

παλαιά κάστρα της ερήμου στο χρώμα της άμμου, οι ατελείωτες αμμώδεις εκτάσεις που καλύπτουν 

το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι καταπράσινες οάσεις που εμφανίζονται σαν πράσινες βούλες 

στο καφέ της άμμου, αλλά και οι αραβικές πόλεις που διατηρούν μέχρι σήμερα το παραδοσιακό 

τους χρώμα με τις υπαίθριες αγορές, τις ιδιαίτερες οσμές μπαχαρικών και τις ενδυμασίες των 

ντόπιων.  

Ένα ταξίδι που θα σας μεταφέρει σε παλαιές βεδουίνικες νύχτες. 

Ένα ταξίδι στα χνάρια των καραβανιών και των εμπόρων, που μετέφεραν το πολύτιμο μυρωδικό 

από την Αραβική Χερσόνησο στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και τη 

Ρώμη. Καραβάνια με δύο και τρεις χιλιάδες καμήλες ξεκινούσαν από εδώ για να περάσουν την έρημο 

της Αραβικής Χερσονήσου, να διασχίσουν «το Δρόμο του Λιβανιού», όπως τον έλεγαν, μέσα από 

τη Σαουδαραβική Έρημο, να πωλήσουν το λιβάνι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και 

από εκεί στον τότε γνωστό κόσμο. 

Η έννοια του «αρωματικού» στην εξωτική χώρα του Ομάν είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική από 

αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε. Η ιστορία του Ομάν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αρώματα, 

τα μπαχαρικά, τις οσμές και τις μυρωδιές. Από την αρχαιότητα το Ομάν, και κυρίως η νότια περιοχή 

του, το Δοφάρ, ήταν η πηγή για λιβάνι, μύρο και διάφορες άλλες αρωματικές ουσίες. 

 

Στη χώρα του λιβανιού   

και του Σεβάχ του Θαλασσινού… 

 



 

 
 

«Δρόμος του Λιβανιού» – Οι χρήσεις του λιβανιού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναρωτιόμαστε γιατί το λιβάνι ήταν τόσο πολύτιμο στους αρχαίους χρόνους. Οι χρήσεις του λιβανιού 

στην αρχαιότητα ήταν αμέτρητες. Οι κόμποι του λιβανιού είτε καίγονταν για την αρωματική τους 

ιδιότητα, είτε μασιούνταν - το λιβάνι ήταν, δηλαδή, η αρχαία τσίχλα!  

Το λιβάνι, επίσης, το κονιορτοποιούσαν σε γουδί και τη σκόνη του την ανακάτευαν με μια ειδική μαύρη 

χρωστική, το κοχλ, από την οποία δημιουργούσαν την αρχαία μάσκαρα που βλέπουμε στις 

τοιχογραφίες των Αιγυπτίων.  

Η απόσταξη του λιβανιού παρήγαγε ένα πηχτό αρωματικό έλαιο, που από την αρχαιότητα μέχρι και 

σήμερα χρησιμοποιείται για την παραγωγή αρωμάτων, αλλά και ως φαρμακευτική ουσία, 

αρωματοθεραπευτική, αφού το λιβάνι και τα παράγωγά του ήταν πηγή θεραπειών για πολλές 

ασθένειες. Η φλούδα του δέντρου χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από την αγιουρβεδική (ινδική) ιατρική 

για τη θεραπεία του άσθματος, του βήχα, της αρθρίτιδας, για πυρετούς και γενικότερα για μία σειρά 

ασθενειών. Η καύση του λιβανιού σε θρησκευτικές τελετές, όπως γίνεται και σήμερα, ήταν ευρύτατα 

διαδεδομένη και στα αρχαία χρόνια από την Κίνα μέχρι την Ελλάδα. Λέγεται, μάλιστα, πως ο καπνός 

του λιβανιού παίρνει τις προσευχές μαζί του και τις ανεβάζει στον ουρανό. Η αλήθεια είναι πως 

λειτουργεί χαλαρωτικά, καθώς αυξάνει την αναπνευστική λειτουργία και χαλαρώνει το διάφραγμα, με 

αποτέλεσμα να κάνει την αναπνοή πιο βαθιά και να δρα βοηθητικά προς τη διαδικασία της προσευχής 

και του διαλογισμού. Επίσης, λόγω μιας ελαφριάς αντισηπτικής ικανότητας που έχει, χρησιμοποιήθηκε 

κατά κόρον στις εκκλησίες και ως προφύλαξη των πιστών από ασθένειες. Μεγάλη κατανάλωση 

λιβανιού γινόταν στη Βαβυλώνα, στο Ναό του Μπάαλ, όπου έκαιγαν περισσότερους από δύο τόνους 

λιβάνι το χρόνο.  

Το λιβάνι ήταν στην ημερήσια διάταξη στην Αρχαία Ρώμη. Λέγεται πως όταν πέθανε η γυναίκα του 

Νέρωνα, αυτός παρήγγειλε τόσο λιβάνι από το σημερινό Ομάν όσο ολόκληρη η παραγωγή εκείνου 

του έτους. Μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε και από τους χριστιανούς στις εκκλησίες. Στην Αρχαία Αίγυπτο 

κόμποι λιβανιού βρέθηκαν μέσα σε τάφους βασιλέων, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες πως το 

χρησιμοποιούσαν στην προετοιμασία του νεκρού. 

 



 

 
 

ΜΟΥΣΚΑΤ (MUSCAT) 

Η πρωτεύουσα του Ομάν, το 

Μουσκάτ (ή Μάσκατ) είναι μια 

πόλη-λιμάνι και ένα από τα 

περισσότερα αναπτυγμένα 

αστικά κέντρα του αραβικού 

κόσμου. Περιτριγυρισμένη από 

βουνά που σαν φυσικό φρούριο 

την καθιστούσαν σχεδόν 

απόρθητη από την ξηρά, υπήρξε 

έδρα μιας πραγματικής ναυτικής 

αυτοκρατορίας και τα καράβια 

της, σπρωγμένα από τους 

μουσώνες, έφταναν στα πιο 

απόμακρα μέρη.Εδώ θα δούμε το 

μεγάλο τζαμί - ένα από τα 

μεγαλύτερα τζαμιά του κόσμου - 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 

το Εθνολογικό Μουσείο. 

Επισκεφθείτε τέλος τα σουκς της 

πόλης με τα χρυσαφικά και τα 

ασημικά, τα χαλιά και τα κιλίμια, τα 

μπαχαρικά και τον καφέ.  

 

 

ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ - ΟΑΣΕΙΣ 

Ορεινή πόλη Νίζουα, το μεγαλύτερο 

αστικό κέντρο της ενδοχώρας στην 

ομώνυμη όαση, που υπήρξε 

πρωτεύουσα του σουλτανάτου κατά 

τον 6ο και 7ο αιώνα και άνθισε χάρη 

στις εκτεταμένες καλλιέργειες 

χουρμάδων και τη στρατηγική της 

θέση. Είναι μια πόλη καθαρά 

αραβική, με συνοικίες που 

περιβάλλονται από τείχη και με 

σκιερούς, γεμάτους φοίνικες, 

κήπους. Το επιβλητικό της κάστρο, 

χτισμένο γύρω στα 1650, είναι το 

μεγαλύτερο της Αραβικής 

χερσονήσου.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 

Μάσκατ (πτήση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Μάσκατ, όπου θα 

φτάσουμε το πρωί της επόμενης ημέρας.  

 

2η ημέρα: Άφιξη στο Μάσκατ (ξενάγηση) 

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην 

πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

επισκεφτούμε το μεγάλο τζαμί, ένα θαύμα 

αραβικής αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε με μια βόλτα 

στις αγορές ψαρικών και λαχανικών της Μούτρα. 

Θα περπατήσουμε μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό 

στα σουκ με τα μαγαζάκια χρυσαφικών, 

ασημικών, χαλιών, μπαχαρικών, για μια αυθεντική 

γεύση της απλής καθημερινής ζωής των κατοίκων 

του σουλτανάτου. Περνώντας την Cornice, την 

παραλιακή λεωφόρο της πόλης, φτάνουμε στο 

παραμυθένιο παλάτι Αλ Αλάμ του σουλτάνου του 

Ομάν, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες. 

Στη συνέχεια, θα δούμε τα πορτογαλικά φρούρια 

του 16ου αιώνα Τζαλάλι και Μιράνι και θα 

επισκεφτούμε το εθνολογικό μουσείο. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Μάσκατ – Αλ Ουασίλ – Διαδρομή με 4x4 

στην Κοιλάδα Μπάνι Χαλίντ – Βόλτα στους 

αμμόλοφους – Διανυκτέρευση στην έρημο 

Σήμερα θα μεταβούμε οδικώς στο Αλ Ουασίλ, ένα 

από τα χωριά της περιοχής Μπιντίγια, στις 

ερήμους του Ομάν με τους χρυσούς 

αμμόλοφους. Εδώ θα επιβιβαστούμε σε 4x4 Land 

Cruiser για να απολαύσουμε μία συναρπαστική 

διαδρομή στους αμμόλοφους, φτάνοντας μέχρι 

την κοιλάδα Μπάνι Χαλίντ, αλλά και μπάνιο στους 

κρατήρες με τα σμαραγδένια νερά (οι γυναίκες 

ταξιδιώτες που θέλουν να κάνουν μπάνιο θα πρέπει να 

φορούν t-shirt και σορτς, όχι μαγιό). Η διανυκτέρευσή 

μας σήμερα θα γίνει «κάτω από τα αστέρια», στην 

έρημο της Μπάνι Χαλίντ: ήδη από την αρχή του 

ταξιδιού μας θα ζήσουμε μία από τις πιο δυνατές 

εμπειρίες του προγράμματος, με την 

διανυκτέρευσή μας «κάτω από τ’ αστέρια». 

Τακτοποίηση, λοιπόν, σε ειδικά camp και 

διανυκτέρευση κάτω από τον έναστρο ουρανό της 

ερήμου του Ομάν. 
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4η ημέρα: Κοιλάδα Μπάνι Χαλίντ – Κοιλάδα Ουάντι 

Τίβι – Παραλία Μπιμάχ – Κοιλάδα Αλ Αρμπεϊέν – 

Κουριγιάτ – Μάσκατ 

Αναχωρούμε με τελικό μας προορισμό το Μάσκατ, 

ακολουθώντας όμως σήμερα διαφορετική 

διαδρομή. Κινούμαστε προς τα νοτιοανατολικά του 

Ομάν, διασχίζοντας την κοιλάδα Ουάντι Τίβι, κατά 

τόπους περνώντας ανάμεσα από ελαιώνες και 

οπωροφόρα δέντρα, και από το μικρό, ορεινό 

χωριό Μιμπάμ. Φτάνουμε στο Μπιμάχ, έναν 

κρατήρα γεμάτο με νερό σε έντονο, σμαραγδί 

χρώμα, τα λεγόμενα «sinkholes» που συναντώνται 

διάσπαρτα σ’ αυτό το κομμάτι της αραβικής 

χερσονήσου.  

Θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε το μπάνιο μας 

στα νερά του, μία ακόμα συναρπαστική εμπειρία 

που μας επιφυλάσσει η διαδρομή μας. Συνεχίζουμε 

μέσω της στενής παράκτιας διαδρομής με 

κατεύθυνση προς το Μάσκατ, περνάμε από την 

Κοιλάδα Αλ Αρμπεϊέν και περνώντας από χωριά με 

ολόλευκα σπιτάκια φτάνουμε στο λιμάνι του 

Κουριγιάτ, πόλη ιδιαίτερα συμπαθητική, που θα 

είναι ο τελευταίος μας σταθμός πριν από την 

επιστροφή μας στο Μάσκατ. Διανυκτέρευση στην 

πρωτεύουσα.  

 

5η ημέρα: Μάσκατ – Νίζουα – Μπαχλά – Κάστρο 

Τζαμπρίν – Μάσκατ 

Αναχωρούμε για μία εξερεύνηση της ενδοχώρας 

του Ομάν, με πρώτο μας σταθμό την ορεινή πόλη 

της Νίζουα, με το επιβλητικό της φρούριο, ένα από 

τα πιο γνωστά και όμορφα κάστρα του Ομάν. Η 

πόλη αποτελεί παραδοσιακό κέντρο χειροτεχνίας 

και κοσμηματοποιΐας.  

Επόμενος σταθμός μας η υπέροχη Μπαχλά (ή 

Μπάχλα), πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. Η Μπαχλά περικλείεται 

ολόκληρη από εκτεταμένο οχυρό τείχος, μήκους 

περίπου 12 χιλιομέτρων, ενώ στο υψηλότερο σημείο 

της πόλης στέκει ένα από τα παλαιότερα κάστρα σε 

όλη την Αραβία (13ος αιώνας). 

Πολύ κοντά στην πόλη, θα δούμε και το κάστρο του 

Τζαμπρίν (Jabreen), μια πελώρια τριώροφη 

οχυρωματική κατασκευή που ολοκληρώθηκε στα 

μέσα του 17ου αιώνα κατά τη διάρκεια της 

δυναστείας Αλ Γιαρούμπα. Είναι ένα εξαιρετικό 

δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής, με περίτεχνες 

ξύλινες επιγραφές και ζωγραφικές παραστάσεις.  

Με το τέλος της περιήγησής μας επιστρέφουμε στο 

Μάσκατ και διανυκτερεύουμε. 

 



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η ημέρα: Μάσκατ: εκδρομή στο χωριό Αλ Χάμρα 

– εκδρομή στο φαράγγι Τζέμπελ Χαμπς) 

Ευκαιρία σήμερα να επισκεφθούμε το μαγικό 

χωριό της Αλ Χάμρα, με ιστορία περίπου 400 

χρόνων: μερικά μάλιστα από τα παλαιότερα 

κτίσματα (κυρίως κατοικίες) του Ομάν χτίστηκαν 

και διατηρούνται ακόμα στην Αλ Χάμρα. Πολλές 

από αυτές τις κατοικίες έχουν τρεις, τέσσερις και 

πέντε ορόφους, με την οροφή να αποτελείται 

συνήθως από φύλλα φοινικιάς!  

Επόμενος σταθμός μας είναι η οροσειρά Σαμς, το 

Βουνό του Ήλιου, όπως λέγεται στα αραβικά, το 

υψηλότερο βουνό στο Ομάν. Εδώ θα δούμε το 

φαράγγι Τζέμπελ Χαμς, το λεγόμενο και «Γκραν 

Κάνυον της Αραβίας», ένα τοπίο σκληρό, 

αυστηρό, όσο και επιβλητικό, μία ανέλπιστη 

έκφραση της απεραντοσύνης στην αραβική 

χερσόνησο. Με το τέλος της περιήγησής μας 

μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο. 

 

7η ημέρα: Μάσκατ – πτήση επιστροφής 

Επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗ 

ΣΑΛΑΛΑ 

 

Όσοι ταξιδιώτες το επιθυμούν, μπορούν να 

επιλέξουν επέκταση του ταξιδιού στη Σαλάλα. Στην 

περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα διαμορφώνεται 

ως εξής: 

 

1η – 6η ημέρα: Όπως ακριβώς περιγράφεται στο 

ανωτέρω 7ήμερο πρόγραμμα. Το βράδυ της 6ης 

ημέρας επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο 

Μάσκατ για διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: Μάσκατ – Σαλάλα (πτήση) – χωριό Τάκα 

– Σαμχαράμ – Μίρμπατ – Nabi Ayoub – παραλία 

Μουγκσαΐλ – Σαλάλα 

Μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου θα 

πετάξουμε για τον νότο του Ομάν και τη Σαλάλα (ή 

Σαλαλά), στη νοτιοδυτική πλευρά του Ομάν. Άφιξη 

και αναχώρηση για την περιήγησή μας εκτός 

πόλης. Πρώτη μας  στάση θα είναι στο χωριό 

Τάκα, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο του. 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και φθάνουμε στα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ερείπια της Σαμχαράμ (Khor Rori), όπου σύμφωνα με 

τους θρύλους, βρισκόταν το παλάτι της βασίλισσας 

του Σαβά. Ο τόπος αυτός αποτελούσε επίσης το 

βασικό λιμάνι διακίνησης λιβανιού. Επόμενος 

σταθμός μας η παλιά πόλη Μιρμπάτ, το κέντρο 

διακίνησης των σκλάβων και των αραβικών 

αλόγων. Εκεί θα επισκεφθούμε το ομώνυμο κάστρο 

της πόλης και τα παλιά σπίτια των εμπόρων με 

αρχιτεκτονική παρόμοια με την αντίστοιχη της 

Υεμένης. Επιστροφή στη Σαλάλα και αλλάζουμε 

πορεία, κατευθυνόμενοι προς το δυτικό τμήμα, 

προς τα βουνά Κάρα, προκειμένου να 

επισκεφθούμε μια βιβλική τοποθεσία, το Nabi 

Ayoub, όπου λέγεται ότι βρίσκεται ο τάφος του 

προφήτη Ιώβ. Από το σημείο αυτό θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πεδιάδας Al 

Garbib. Τελευταίος μας σταθμός η παραλία 

Μουγκσαΐλ με τα απόκρημνα βράχια να 

κατεβαίνουν ως την ακτή, δημιουργώντας μια 

πανέμορφη εικόνα. Επιστροφή στη Σαλάλα και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Σαλάλα (Σαφάρι με jeep 4x4 στην έρημο 

Rub Al Khali – Χαμένη πόλη Ούμπαρ) 

Σήμερα θα απολαύσουμε τη μοναδική εμπειρία ενός 

σαφάρι στην έρημο Rub Al Khali. Η έρημος έχει 

έκταση περίπου 1.000 χιλιόμετρα μήκος και 500 

χιλιόμετρα πλάτος. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος 

όλης της Αραβικής Χερσονήσου με αμμόλοφους 

ύψους έως και 250 μέτρων. Η άμμος έχει 

χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. Εδώ 

λοιπόν θα απολαύσουμε το σαφάρι μας με 

οχήματα 4x4, φθάνοντας στο σημείο  που 

πιστεύεται ότι βρίσκεται η Χαμένη πόλη Ούμπαρ. 

Σύμφωνα με το Κοράνι, ο βασιλιάς της Ουμπάρ, ο 

Σαντάντ (Saddad), είχε παραβιάσει τις 

προειδοποιήσεις του προφήτη Χαντ (Hud) και του 

Αλλάχ, ο οποίος προκάλεσε αμμοθύελλα, με 

αποτέλεσμα η πόλη και ολόκληρη η περιοχή να 

«θαφτεί» μέσα στην άμμο. Επιστροφή το απόγευμα 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Σαλάλα – Μάσκατ   

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα Μάσκατ. Θα έχουμε χρόνο για μια 

τελευταία βόλτα στην πόλη, πριν επιστρέψουμε στο 

αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. 

 

10η ημέρα: Μάσκατ – Πτήση επιστροφής 

Επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη 

αυθημερόν. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

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** 

Αναχωρήσεις: 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 01.11 – 7 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 699 € 879 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.529 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 480 

Αναχωρήσεις: 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 01.11 – 10 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1490 € 1.670 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.450 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 690 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

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

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Με τους φόρους και το αεροπορικό Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. 

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

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

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται 

διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα 

δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

  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. 

➢ Ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και 5*. Στην Κοιλάδα Μπάνι Χαλίντ 

διαμονή σε camp στην έρημο.  

➢ Ημιδιατροφή με πρωινό και δείπνο στο ξενοδοχείο, και 

επιπλέον δύο (2) μεσημεριανά κατά τη διάρκεια των 

ξεναγήσεων. 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στο πρόγραμμά μας. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός και τοπικοί. 

➢ 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 στο Ομάν περίπου 58 €  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών και 

έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα κρατήσεων), 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.ά.).  

➢ 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: € 710 ( χωρίς την εκδρομή στη Σαλάλα 580€ 

➢ Είσοδοι σε μουσεία. 

Βίζα στο Ομάν περίπου 58 € (η βίζα εκδίδεται και πληρώνεται 

στην Ελλάδα. Για την έκδοσή της, παρακαλώ όπως 

προσκομίσετε: 1) Διαβατήριο και έγχρωμη –καθαρή- 

φωτοτυπία του διαβατηρίου, 2) Έγχρωμη πρόσφατη 

φωτογραφία διαστάσεων 4x6 cm, 3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 

διαβατήριο θα πρέπει να ΜΗ ΦΕΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΙΣΡΑΗΛ). 

Επίσης, για την έκδοση της βίζας για το Ομάν απαιτούνται 

πλέον και τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με το Σύστημα της 

Βασιλικής Αστυνομίας του Ομάν: 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Επάγγελμα 

• Όνομα και επίθετο μητέρας 

 



 

 
 

 
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 600€.  

 

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 σους 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, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 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 τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, 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! 


