
  
  

ΦΦοολλκκλλοορριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  σσττηηνν  ΜΜπποουυχχάάρραα                                                                                                        
  

ΜΜοουυσσιικκήή  κκααιι  χχοορροοίί    ττηηςς  ΧΧοορρεεσσμμίίααςς  σσττηηνν  ΧΧίίββαα  

  

ΠΠααρράάσστταασσηη  αακκρροοββααττώώνν  σσττηηνν  ΧΧίίββαα  

  

ΜΜεε  άάμμεεσσηη  τταακκττοοπποοίίηησσηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς    

σσττηηνν  ΤΤαασσκκέέννδδηη  ττηηνν  ηημμέέρραα  άάφφιιξξηηςς    

  

             Αναχωρήσεις  : 17.03, 04.04, 24.05, 07.06, 21.06, 11.07,25.07          11 Ημέρες 
 

Πλήρες Ουζμπεκιστάν –  
Νουκούς – Πάρκο Εθνικό πάρκο Ουγκάμ-Τσατκάλ     

 

Τασκένδη, Σαχριζάμπς, Χίβα, Σαμαρκάνδη, Μπουχάρα  

με το παρθένο Εθνικό πάρκο Ουγκάμ-Τσατκάλ & την Ημι-αυτόνομη περιοχή της Νουκούς  
 

ΜΜεε  κκααιιννοοττοομμίίεεςς  πποουυ  ππρρώώττοο  ττοο  VVeerrssuuss  
TTrraavveell  εεννέέττααξξεε  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  ττοουυ  κκααιι  

ΜΜόόννοο  σσττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell  θθαα  ββρρεείίττεε  



ΜΜεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ΈΈλλλληηνναα  ααρρχχηηγγόό  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   
 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

ΠΠρροοσσέέξξττεε  ττιιςς  πποοιιοοττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς!!    
ΚΚααιιννοοττοομμίίεεςς  πποουυ  ππρρώώττοο  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell  εεννέέττααξξεε  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  ττοουυ  κκααιι  ΜΜόόννοο  σσττοο  VVeerrssuuss  
TTrraavveell  θθαα  ττιιςς  ββρρεείίττεε,,  κκααθθιισσττώώννττααςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααυυττόό  εεμμππεειιρρίίαα  ζζωωήήςς!!  
  

 Με σωστό αριθμό διανυκτερεύσεων στην Τασκένδη σε 5* ξενοδοχείο για να έχουμε χρόνο  

να την απολαύσουμε και όχι περιορισμός τους και αντικατάσταση τους σε μικρές χωρίς ενδιαφέρον πόλεις σε 

ξενοδοχεία 3*. 

 Μόνο στο Versus με την άφιξη στην Τασκένδη, άμεση μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας - 

πολύ βασικό για να απολαύσουμε το ταξίδι μας  

 Περιλαμβάνει τη σιδηροδρομική διαδρομή με άριστο τραίνο από την Τασκένδη στην Σαμαρκάνδη, που 

πρώτο το Versus ενέταξε στα προγράμματά του και μόνο στο Versus θα βρείτε. Η διαδρομή αυτή με το τραίνο 

συντομεύει κατά πολύ την αντίστοιχη κουραστική οδική, μας προσφέρει ταχύτητα και άνεση και το πλεονέκτημα να 

βιώσουμε μία από τις πιο ιδιαίτερες σιδηροδρομικές διαδρομές. Το πούλμαν μας έτσι και αλλιώς θα μετακινηθεί από την 

Τασκένδη στην Σαμαρκάνδη. To Versus Travel προσθέτει τη διαδρομή αυτή για επιπλέον απόλαυση  

 Ολοήμερη εκδρομή στα ασύγκριτης ομορφιάς βουνά του Ουζμπεκιστάν, στο Εθνικό Πάρκο Ουγκάμ-Τσατκάλ, 

100 km ΒΔ της Τασκένδης 

 Επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Καρακαλπακστάν, την Νουκούς  

 Θεατρική παράσταση στην Σαμαρκάνδη στο θέατρο El Merosi   

 Τελετή τσαγιού σε οικογένεια στην Τασκένδη, για να έρθουμε σε επαφή με τις συνήθειες του τοπικού 

στοιχείου της χώρας.  

 Ισορροπιστές στην Χίβα.  

 Ζωντανή παρακολούθηση της προετοιμασίας παραδοσιακού ουζμπέκικου πιάτου (πλοβ ή μαντί). 

 Φολκλορική παράσταση στην Μπουχάρα. 

 Ειδικό γεύμα στην Μπουχάρα σε κτίριο του 19ου αιώνα, όπου θα νιώσουμε σαν να μπαίνουμε στη σπηλιά του 

Αλλαντίν.  

 Το ταξίδι συνοδεύει εξειδικευμένος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  

 Ημιδιατροφή καθημερινά  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TK 1850   17.03   ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ           14:30 - 16:55 

ΤΚ 370     17.03   ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ     19:40 -  02:20 

ΤΚ 369     27.03   ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ     08:15 - 11:35 

ΤΚ 1849   27.03   ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ           13:10 - 14:35  

 

TK 1850   04.04   ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ           15:35 - 17:05 

ΤΚ 370     04.04   ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ     18:25 -  00:40 

ΤΚ 369     14.04   ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ     08:15 - 11:35 

ΤΚ 1849   14.04   ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ           13:10 - 14:35  

 

TK 1850   24.05   ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ           15:35 - 17:05 

ΤΚ 370     24.05    ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ    18:25 -  00:40 

ΤΚ 371     03.06   ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ     02:40 - 05:45 

ΤΚ 1845   03.06   ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ           07:15 - 08:40  

 



                                               TO ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  

Το Ουζμπεκιστάν, στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, ανάμεσα στους ποταμούς Αμού Ντάρια και 

Σιρ Ντάρια, είναι μια χώρα που για αιώνες υπήρξε σημείο αναφοράς σε όλες τις μεγάλες στιγμές 
της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις δυο του πόλεις που υπήρξαν κοιτίδες πολιτισμού και 

μητροπόλεις αυτοκρατοριών, τις θρυλικές Σαμαρκάνδη και Mπουχάρα, ανασύρει μνήμες 
πολύβουων καραβανιών που πλημμυρίζουν τα χάνια κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Στη 

μέση της ερήμου, σχεδόν στο πουθενά, η Xίβα, μια πόλη βγαλμένη από το λήθαργο της 
αφάνειας, λάμπει ξανά σαν πολύτιμο πετράδι και επιδεικνύει με περηφάνια τις χάρες της. Τζαμιά 

με γαλάζιους θόλους, ψηλόλιγνοι μιναρέδες, παλάτια, χάνια, μεντρεσέδες και σκεπαστά παζάρια 

με όλα τα χρώματα, τα αρώματα και τα προϊόντα της Ανατολής, το κάθε τι στην χώρα αυτή 
μοιάζει να ξεπροβάλλει μέσα από σελίδες παραμυθιού. Γεφύρια, χωριά και σκηνές νομάδων 

διανθίζουν μια ύπαιθρο ζωντανή και πολύχρωμη.  
Ένα συναρπαστικό ταξίδι που θα αιχμαλωτίσει το νου και την καρδιά σας! 

   

   

   

   

   

   

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος στην Ασία.  

Μετά από μεγάλη επιτόπια έρευνα και από δεκάδες ταξίδια μας στην Κεντρική Ασία, μπορούμε 

να καυχιόμαστε ότι διαθέτουμε το πληρέστερο πρόγραμμα στο Ουζμπεκιστάν, με "κρυμμένες" 

παροχές, επισκέψεις και πάνω από όλα διείσδυση στη μαγεία της χώρας, την πύλη για τη 

γνωριμία μας με την Κεντρική Ασία και την ιστορία της, με πόλεις - σταθμούς στον Δρόμο του 

Μεταξιού.  

Ένα ταξίδι με διαδρομές σε έρημο και στέπα, ανάμεσα στον Ώξο και τον Υαξάρτη.  

Δείτε βήμα-βήμα τι προσφέρει το παρόν πρόγραμμα και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εξερευνήστε την ιστορική πρωτεύουσα του Ταμερλάνου, την θρυλική Σαμαρκάνδη, 

το "μαργαριτάρι του μουσουλμανικού κόσμου" 

 Αφουγκρασθείτε τους μακρινούς ήχους του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού 

 Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της γοητευτικής Μπουχάρα  

 Διασχίστε το απόκοσμο τοπίο της ερήμου Κίζιλ Κουμ 

  Περιηγηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πιο καλοδιατηρημένης μεσαιωνικής 

πόλης της Κεντρικής Ασίας, της Χίβα 

 

 



  

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 
Ουζμπεκιστάν: χωμένο κάπου στο κέντρο της Ασίας, λίγοι γνωρίζουν την 

ομορφιά που κρύβει αυτός τόπος. Οι πόλεις του μοιάζουν με κοσμήματα 

ριγμένα στην άμμο. Περίτεχνη αρχιτεκτονική, με πολλά ζωηρά σχέδια και 

χρώματα. Μεγάλα κάστρα στα χρώματα της άμμου. Πολύβουες αγορές, 

δρόμοι γεμάτοι κόσμο, οχήματα περασμένων δεκαετιών και άνθρωποι 

πάντοτε χαμογελαστοί, συνθέτουν τις μαγευτικές εικόνες αυτής της χώρας. 

Ξεκινώντας από την πρωτεύουσα Τασκένδη, θα περιηγηθούμε σε τόπους 

μαγευτικούς: το "μαργαριτάρι του μουσουλμανικού κόσμου", τη θρυλική Σαμαρκάνδη, τη 

γενέτειρα του Ταμερλάνου Σαχριζάμπς, τη γοητευτική Μπουχάρα, θρησκευτική και πολιτιστική 

καρδιά της Κεντρικής Ασίας και την πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Κεντρικής Ασίας, 

τη Χίβα, που πίσω από τα ψηλά της  τείχη κρύβονται τζαμιά, χάνια, μεντρεσέδες, χαμάμ, παλάτια, 

σπίτια με σκαλιστές πορτοσιές, σκεπαστά παζάρια και υπέροχοι μιναρέδες και τέλος, τη Νουκούς 

με το περίφημο μουσείο της.  

  

  

  

  

  

  



ΤΤααμμεερρλλάάννοοςς  
 

Ο Ταμερλάνος γεννήθηκε το 1336 στην πόλη Σαχριζάμπζ κοντά στη 

Σαμαρκάνδη και καυχιόταν ότι καταγόταν από τον Τζένγκις Χαν. Όπως 

ο πρόγονος του, έτσι και αυτός ήταν ισχυρός και ανηλεής. 

 Ήταν ψηλός και ρωμαλέος, με κοκκινωπό πρόσωπο και μακριά γένια. 

Επίσης, κούτσαινε από το δεξί πόδι - από αυτό το γεγονός ονομάστηκε 

Τιμούρ Λενγκ (Τιμούρ ο Κουτσός), απ' όπου προήλθε το όνομα 

Ταμερλάνος. Από κάθε πόλη που κατακτούσε διάλεγε τους καλυτέρους 

τεχνίτες, λόγιους και καλλιτέχνες και τους έστελνε στην πρωτεύουσά του. 

Από το Δελχί της Ινδίας και από το Σιράζ και το Ισφαχάν της Περσίας 

ήρθαν αγγειοπλάστες, χτίστες, γλύπτες και τεχνίτες μωσαϊκών. Όλοι αυτοί 

καταπιάστηκαν με τη δημιουργία μιας πόλης αντάξιας ενός μεγάλου 

κατακτητή.  

Το μεγαλοπρεπέστερο, ίσως, οικοδόμημα ήταν το Γκουρ-ι-Μιρ, ένα 

πελώριο μαυσωλείο χτισμένο προς τιμήν του αγαπημένου εγγονού του 

Ταμερλάνου, του Ούλουγκ Μπεγκ, στο οποίο αργότερα τάφηκε και ο 

ίδιος. Το μαυσωλείο έχει στην κορυφή του έναν πελώριο ραβδωτό θόλο, επενδυμένο με γυαλιστερά γαλάζια 

και τιρκουάζ επισμαλτωμένα πλακάκια. Κάτω απ' αυτόν τον ογκώδη γαλανό φάρο, μια λευκή επιγραφή σε 

αραβική κουφική γραφή διακηρύσσει ότι "ο Θεός είναι αιωνιότητα". Μέσα στο μαυσωλείο βρίσκονται 

επιτύμβιοι λίθοι, ενώ οι νεκροί αναπαύονται στην κρυπτή από κάτω. 

Ο Ταμερλάνος πέθανε το 1405, όχι σε κάποια μάχη αλλά ύστερα από ασθένεια, ενώ ετοιμαζόταν να 

εισβάλει στην Κίνα. Η σωρός του μεταφέρθηκε 

στη Σαμαρκάνδη, την πόλη που ο ίδιος είχε 

δημιουργήσει.  

Λίγο πριν πεθάνει, λένε, ψιθύρισε στους 

αυλικούς του: "μόνο μια πέτρα με τ' όνομά μου 

επάνω". Αλλά η πλάκα που προμηθεύτηκε ο 

εγγονός του Ούλουγκ Μπεγκ ήταν το 

μεγαλύτερο στον κόσμο κομμάτι σκούρου 

πράσινου νεφρίτη, το οποίο είχε μεταφερθεί από 

το Κινεζικό Τουρκεστάν.  

Το σώμα του Ταμερλάνου αναπαύθηκε όπως 

του άρμοζε και ένας θρύλος γεννήθηκε, 

σύμφωνα με τον οποίο αν ποτέ διατάρασσαν 

τον νεκρικό ύπνο του, ο κόσμος θα γνώριζε καταστροφή μεγαλύτερη από κάθε άλλη που είχε προκαλέσει ο 

ίδιος ο Ταμερλάνος.  

Το 1941 ένας Ρώσος επιστήμονας πήρε την άδεια να ξεθάψει και να εξετάσει το σώμα του. Στις 22 Ιουνίου το 

κρανίο του Ταμερλάνου, ύστερα από πάνω από 500 χρόνια στο σκοτάδι, ήρθε στο φως μπροστά στα μάτια 

πλήθους παρατηρητών. Την ίδια μέρα η Γερμανία εισέβαλε στη Ρωσία... 

  

  

  



ΓΓεεύύσσεειιςς    κκααιι  ΨΨώώννιιαα  σσττοο  ΟΟυυζζμμππεεκκιισσττάάνν  
 

Η τοπική κουζίνα παρουσιάζει ενδιαφέρουσες γεύσεις που αξίζει να δοκιμάσετε. 

Το εθνικό φαγητό της χώρας ονομάζεται "πλοφ" και αποτελείται από ρύζι με ψιλοκομμένα καρότα, 

κρεμμύδια, σκόρδα, κρέας, σταφίδες και το τοπικό μπαχαρικό μπέρμπερι.  

Διαφόρων ειδών σούπες, πιροσκί και χειροποίητα μακαρόνια (λαγκμάν στη γλώσσα των 

Ουζμπέκων), συμπληρώνουν το βασικό μενού.  

Στους δρόμους και τα παζάρια της πόλης θα βρείτε πεντανόστιμα στρογγυλά ψωμιά, είδος που οι 

ντόπιοι καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες.  

Αξίζει επίσης να δοκιμάσετε την ντόπια βότκα, η οποία είναι πολύ πιο ελαφριά από τις ρωσικές. 

 

Εκτός από τα διάσημα χαλιά, τα οποία θα βρείτε κυρίως στη Σαμαρκάνδη και τη Μπουχάρα, μπορείτε 

να ψωνίσετε αντίκες, κοσμήματα από κεχριμπάρι, χειροποίητα μεταξωτά μαντίλια, είδη λαϊκής τέχνης 

και καλόγουστα κεραμικά. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τις αγορές όπου ψωνίζουν καθημερινά οι 

ντόπιοι, για να ανακαλύψετε παράξενα μπαχαρικά, μυρωδάτα φρούτα, εξαιρετικό μέλι και 

μαρμελάδες 



  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, την Τασκένδη μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝΔΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ & ΤΕΛΕΤΗ ΤΣΑΓΙΟΥ) 

Άφιξη, νωρίς το πρωί, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας (άμεση εγκατάσταση). Η Τασκένδη, με 

λειτουργική ρυμοτομία, μοντέρνα κτίρια, χαρακτηριστική 

άνεση χώρων και αρκετό πράσινο αποτελεί σήμερα το 

μητροπολιτικό κέντρο της Κεντρικής Ασίας. Η ψυχή της 

πόλης κτυπά σε ήρεμους ρυθμούς στα περιποιημένα 

πάρκα και στις πλατείες με τα εντυπωσιακά σιντριβάνια και 

αγάλματα, ενώ οι πυκνές δεντροστοιχίες που διατρέχουν τις 

κεντρικότερες λεωφόρους της πόλης χαρίζουν αφειδώς μια 

πράσινη υπερχειλίζουσα ομορφιά. Μετά από την ολιγόωρη 

ανάπαυσή μας θα αναχωρήσουμε για μια πρώτη γνωριμία 

της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περιηγηθούμε 

στην περιοχή γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας και θα 

επισκεφθούμε μία οικογένεια φημισμένων αγγειοπλαστών, 

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυθεντικές 

λιχουδιές πίνοντας τσάι.  Θα δούμε μεταξύ άλλων τους 

μεντρεσέδες Μπαράκ Χαν και Κουκελμπάς, το μαυσωλείο Kaffal Shashi, τα τζαμιά Muy-Mubarak και Dzhuma, 

καθώς και το μουσείο εφαρμοσμένων τεχνών του Ουζμπεκιστάν. Αργότερα θα μας υποδεχτεί μία οικογένεια 

Ουζμπέκων, όπου θα μας σερβίρουν αυθεντικές λιχουδιές του τόπου τους, καθώς θα παρακολουθήσουμε και 

την παραδοσιακή τελετή τσαγιού.  Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝΔΗ – ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ(Διαδρομή με τραίνο) 

Συνεχίζουμε σήμερα με το τραίνο για την ιστορική 

πρωτεύουσα του Ταμερλάνου, τη θρυλική 

Σαμαρκάνδη, που δικαιολογημένα αποκαλείται η 

"Ρώμη της Ανατολής" και το "μαργαριτάρι του 

μουσουλμανικού κόσμου". Άφιξη και πρώτη 

γνωριμία με την πόλη, που θα ξεκινήσει με την 

επίσκεψη μας στον αρχαιολογικό χώρο της 

Αφροσιάμπ. Συνεχίζουμε με το εξαιρετικής ακριβείας 

αστεροσκοπείο του 15ου αιώνα, που είχε 

κατασκευάσει ο εγγονός του Ταμερλάνου, ο 

Ούλουγκ Μπεκ, ο οποίος ήταν λάτρης των 

επιστημών και κυρίως της αστρονομίας. 

Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στη νεκρόπολη Σαχ-ι-

Ζίντα, με τις πανέμορφα διακοσμημένες προσόψεις 

και τους γαλάζιους τρούλους των είκοσι 

μαυσωλείων της να αστράφτουν κάτω από τον 

ήλιο, ανάμεσα στα οποία και του ξαδέλφου του 

προφήτη Μωάμεθ, του Κουσάμ ιμπν Αμπάς, που έφερε στην περιοχή το Ισλάμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  



 

 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ (Ξενάγηση, Φολκλορική παράσταση)  

Κατά την ξενάγηση θα γνωρίσουμε την πλατεία Pεγκιστάν (που σημαίνει "αμμώδες μέρος"), το εμπορικό 

κέντρο της Μεσαιωνικής Σαμαρκάνδης. Η πλατεία περιβάλλεται από τρία εξαιρετικά οικοδομήματα: τους 

μεντρεσέδες Ουλουγκμπέκ, Σερ Ντορ και Τίλα Κόρι. Θα συνεχίσουμε με το Tέμενος της Mπιμπί Xανούμ, της 

ευνοούμενης πανέμορφης Κινέζας συζύγου του Ταμερλάνου. Θα περιηγηθούμε στο παρακείμενο παζάρι 

Σιαμπ και θα κλείσουμε την ημέρα μας παρακολουθώντας μια φολκλορική παράσταση. Διανυκτέρευση.  

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ - ΣΑΧΡΙΖΑΜΠΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΑ (Δείπνο σε κτίριο του 19ου αιώνα) 

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για Σαχριζάμπς (Shakhrisabz), την "πράσινη πόλη". Η πόλη αυτή βρίσκεται στην 

κοιλάδα του ποταμού Karadayara και είναι η γενέτειρα του Ταμερλάνου. Ο "Τιμούρ ο κουτσός" (Timur-i-lenk) 

γεννήθηκε εκεί το 1336 και μέχρι το θάνατό του το 1405 κατέσφαξε την Ασία. Η δυναστεία των Τιμουριδών 

διήρκεσε στην περιοχή μέχρι το 1506, αλλά επεκτάθηκε στην Ινδία το 1526 από τον Μπαμπούρ. Ο Ταμερλάνος 

και οι διάδοχοί του κόσμησαν τη γενέτειρά του γενναιόδωρα, όπως μαρτυρούν τα επισκέψιμα οικοδομήματα 

της πόλης - το Ak Saray (Λευκό Παλάτι), τα τζαμιά Kok Gumbaz και Doru Tilovat αλλά κυρίως τον ταπεινό τάφο 

που είχε προνοήσει για τον εαυτό του ο μεγάλος αυτοκράτορας.. Συνεχίζουμε για τη θρησκευτική και 

πολιτιστική καρδιά της Κεντρικής Ασίας, τη γοητευτική Μπουχάρα, μια πόλη με πολυτάραχη ιστορία, σταθμό 

στον Δρόμο του Μεταξιού μέχρι τον 16ο αιώνα, όταν οι ναυτικές οδοί αντικατέστησαν τους δρόμους των 

καραβανιών. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Παραδοσιακό δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΧΑΡΑ (Ξενάγηση) 

Το πρωί θα ξεκινήσουμε την εξερεύνηση της πόλης που 

γοήτευσε διανοούμενους και καλλιτέχνες. Θα 

επισκεφθούμε αρχικά το καλοκαιρινό παλάτι του 

τελευταίου Εμίρη της Μπουχάρας και στη συνέχεια θα 

επικεντρωθούμε στα 

μνημεία του κέντρου: θα 

δούμε τζαμιά και 

μεντρεσέδες που 

χτίστηκαν όταν η πόλη 

άκμαζε, δηλαδή μεταξύ 

9ου και 19ου αι. Η 

κεντρική της πλατεία είναι 

χτισμένη γύρω από μια 

δεξαμενή του 1620 με το 

άγαλμα του Νασρεντίν 

Χότζα σε μια πλευρά της. 

Το τζαμί Μπολό Χαούζ με 

τις δαντελωτές 

διακοσμήσεις του, ο 

μεντρεσές Τσορ Μινάρ με 

τους 4 μιναρέδες, το 

μαυσωλείο των 

Σαμανιδών, που είναι 

απλό στην αρχιτεκτονική 

και τη διακόσμηση, αλλά είναι το πρώτο μουσουλμανικό μαυσωλείο που κατασκευάστηκε στην Κεντρική Ασία, 

το φρούριο Άρκ, όπου ζούσαν προφυλαγμένοι οι Εμίρηδες της Μπουχάρας, το συγκρότημα Πόι Καλόν με το 

μεγαλύτερο μιναρέ του 12ου αι. στην Κεντρική Ασία, τα τζαμιά Μαγκόκι Αταρί και Τζουμά, οι μεντρεσέδες 

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττηη  ΣΣααμμααρρκκάάννδδηη    
 

Μία ιδέα της μακρόχρονης ιστορίας της Σαμαρκάνδης είναι το γεγονός ότι η πόλη γιόρτασε το 1970 τα 2500 

χρόνια από την ίδρυσή της. Ήταν επαρκώς μεγάλη (και γνωστή ως Μαρακάνδα) ώστε να διαχειμάσει εκεί ο 

Μέγας Αλέξανδρος το 328.  

Η Σαμαρκάνδη ακολουθεί την ιστορία των πόλεων της περιοχής, με τη διαφορά ότι απέβη ο κυριότερος 

εμπορικός κόμβος στην Κεντρική Ασία. Ο πλούτος της την έκανε έδρα δυναστειών (Samanids {875}, 

Quarakhanids {999}, Seljuks {1073}, Qarakhitai {1411}, Χοράσμιοι {1210}) αλλά και μήλον της έριδος, γεγονός 

που οδήγησε στη χειρότερη καταστροφή της πόλης το 1221.  

Η χρυσή εποχή της πόλης ήταν κατά την κυριαρχία του Ταμερλάνου και των διαδόχων του, των Τιμουριδών, 

τον 14ο-15ο αι., εποχή στην οποία ανάγονται τα περισσότερα μνημεία της πόλης.   

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττηη  ΜΜπποουυχχάάρραα    
 

"Μπουχάρα η Ιερή", "Στυλοβάτης της Πίστης", 

"Μπουχάρα η Ευγενής" είναι μερικά από τα 

προσωνύμια που δόθηκαν κατά  καιρούς 

στην πόλη. Βρίσκεται στο Δέλτα του ποταμού 

Zaravsan, παραποτάμου του Ώξου. Οι 

απαρχές της πόλης ανάγονται στον 1ο αι. 

μ.Χ., αλλά η άνοδός της ήλθε μετά την 

Αραβική κατάκτηση το 709, οπότε κατέστη 

θρησκευτικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο. 

Υπήρξε έδρα δυναστειών από τον 9ο αι. 

(Σαμανίδες) μέχρι την κατάκτησή της από τους 

Μπολσεβίκους το 1917. Υπέφερε πολύ από τις 

μογγολικές επιδρομές - ο Τζένκινς Χαν έσφαξε 

όλο τον ανδρικό πληθυσμό στην κεντρική 

πλατεία - αλλά ανέκαμψε πλήρως τον 16ο αι. 

Μαυσωλεία, τζαμιά, μεντρεσέδες, παλάτια, 

σκεπαστές αγορές, μιναρέδες κλπ., που 

χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 19ο αι., 

συνθέτουν ένα καθαρά κεντροασιατικό χώρο, 

που παρά τις επανειλημμένες καταστροφές, 

διατηρήθηκε σε αξιοθαύμαστο βαθμό.  



Ουλουγκμπέκ και Μιρ-ι-Αραμπ καθώς και τα παζάρια με όλα τα χρώματα, τα αρώματα και τα προϊόντα της 

Ανατολής που θα επισκεφθούμε, είναι κάποιοι από τους  θησαυρούς της πόλης που θα μείνουν για πάντα 

χαραγμένοι στη μνήμη μας. Κι αφού χορτάσουμε τα μάτια της ψυχής μας με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες 

εικόνες, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΧΑΡΑ - ΧΙΒΑ (Παράσταση ακροβατών) 

Θα αναχωρήσουμε για μία οδική διαδρομή με προορισμό την πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της 

Κεντρικής Ασίας, την Χίβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΒΑ  

Η Χίβα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Κεντρικής Ασίας, μιας και είναι η τελευταία πολιτεία που έπεσε 

κατά την επέλαση του τσαρικού στρατού. Η πόλη, που υπήρξε επί αιώνες πρωτεύουσα του Εμιράτου της 

Χορεσμίας, αποτελεί ένα πολύτιμο πετράδι της χώρας. Καλά διατηρημένη, αφού βρίσκεται υπό την προστασία 

της ΟΥΝΕΣΚΟ, η αρχαία πόλη περιβάλλεται από ψηλά τείχη με τέσσερις πύλες. Η αύρα της εξωτικής Ανατολής 

μας μεταφέρει πολλούς αιώνες πίσω, στις ένδοξες ημέρες της πόλης. Η σημερινή μας περιήγηση στα 

πλακόστρωτα δρομάκια της Χίβα θα μας αποκαλύψει, τζαμιά, χάνια, μεντρεσέδες, χαμάμ, παλάτια, σπίτια με 

βαριές, σκαλιστές πορτοσιές σκεπαστά παζάρια και υπέροχους μιναρέδες με λείες επιφάνειες, διακοσμητικούς 

δακτύλους και εμαγιέ επενδύσεις σε αποχρώσεις τιρκουάζ, λαδί, γκρι, μπλε και σμαραγδί. Ανάμεσά τους και ο 

περίφημος Ημιτελής Μιναρές. Αν είχε ποτέ αποπερατωθεί θα ήταν σήμερα η δεσποτική σιλουέτα της πόλης. Το 

ενδιαφέρον μας απογειώνεται καθώς μια-μια ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας οι ομορφιές της: το 

μαυσωλείο Παχλεβί Μαχμούντ, η ιδιαίτερη πρόσοψη του φρουρίου Κούνια Αρκ, ο Μιναρές του Ισλάμ Χότζα 

κ.ά. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΧΙΒΑ - ΝΟΥΚΟΥΣ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 

Πολύ νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Ουζμπεκιστάν 

Καρακαλπακστάν, την Νουκούς. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε το πολύ ενδιαφέρον μουσείο τέχνης Savitsky. 

Στη συνέχεια θα πετάξουμε για την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, την Τασκένδη. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΥΓΚΑΜ - ΤΣΑΤΚΑΛ - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στα ασύγκριτης ομορφιά βουνά του Ουζμπεκιστάν, 

που βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο Ουγκάμ-Τσατκάλ (Ugam-Chatkal), 100 χλμ βορειοδυτικά της Τασκένδης, 

κοντά στην περιοχή όπου δύο ορεινοί ποταμοί που έρχονται από τους παγετώνες Tien Shan Koksu και Chatkal 

χύνονται στη λίμνη Charvak. Καθώς θα διαπερνάμε αυτό το οροπέδιο, θα βλέπουμε γύρω μας την παρθένα 

φύση, όπως την έβλεπε ο άνθρωπος της παλαιολιθικής εποχής, καθώς το τοπίο, η χλωρίδα και η πανίδα του 

έχουν μείνει σχεδόν ανέγγιχτες από το χρόνο. Αφού απολαύσουμε και εμείς υπέροχες εικόνες από διάφορα 

σημεία του πάρκου, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην Τασκένδη. Διανυκτέρευση. 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΣΚΕΝΔΗ - AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία: στην Τασκένδη, στην Μπουχάρα και 

στην Σαμαρκάνδη 4*, στην Χίβα 3* sup. ( τα ξενοδοχεία 

στο Ουζμπεκιστάν είναι απλά με βασικές ανέσεις. Δε 

πρέπει να αναζητούμε τη πολυτέλεια των ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών ) ,  

 Ημιδιατροφή καθημερινά  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός  ξεναγός 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ :  17/03  

1099 € 
1259 € 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 250 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :  04/04   

1160 € 1320 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 270 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :  24/05 

1180 € 1340 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 270 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  07/06, 21/06, 11/07, 25/07 

1250 € 1410 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 270 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

Σημαντική Παρατήρηση 
Η τιμή ισχύει για συμμετοχή 15 ατόμων 

Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής (ακόμα και 10 άτομα) το ταξίδι πραγματοποιείται κανονικά και δεν 

ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση +99 € κατ’ άτομο 

 



 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

 

 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, βίζα & 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: 690 €   

Για την έκδοση της βίζας απαιτείται η προσκόμιση του διαβατηρίου 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση 

καθώς και 2 φωτογραφίες σε λευκό φόντο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, 

θα πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 

κατάθεση της προκαταβολής.  
 

 
 



 

 

 

 

 



  

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"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 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  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

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

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

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

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

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

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 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 και 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.   



 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.  

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  

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!!! 

 


