
 

 

 

  

Τασκένδη, Σαχριζάμπς, Χίβα, Σαμαρκάνδη, Μπουχάρα, 

Ντουσάμπε, λίμνη Ισκαντέρ, Χουτζάντ, Ισταραβσάν  

 

 

  
Αναχωρήσεις: 21.04 ,12.05, 02.06, 16.06, 30.06, 07.07, 21.07, 31.07, 25.08, 08.09, 22.09, 
06.10, 20.10                14 ημέρες 

Ουζμπεκιστάν – Τατζικιστάν  
 

Με καινοτομίες που πρώτο το Versus Travel ενέταξε στο πρόγραμμά του!  
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 
 

Το Τατζικιστάν είναι η λιγότερο γνωστή 

από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Μια μικρή ορεινή χώρα 

σφηνωμένη ανάμεσα στις πλαγιές του 

Παμίρ, της οποίας οι κάτοικοι μιλούν μια 

περσική διάλεκτο. Η περιοχή που ορίζει 

σήμερα το Τατζικιστάν περιλαμβάνει το 

σημείο που ιδρύθηκε η Αλεξάνδρεια η 

Εσχάτη, το απώτερο σημείο προώθησης 

του Μέγα Αλέξανδρου. 

 

Στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, το 

Ουζμπεκιστάν είναι η πιο 

πυκνοκατοικημένη από τις πέντε χώρες. 

Με τις πόλεις που υπήρξαν κοιτίδες 

πολιτισμού και μητροπόλεις 

αυτοκρατοριών, τις θρυλικές Σαμαρκάνδη 

και Μπουχάρα, ανασύρει μνήμες 

πολύβουων καραβανιών που 

πλημμυρίζουν τα χάνια κατά μήκος του 

Δρόμου του Μεταξιού. Στη μέση της 

ερήμου, η Χίβα, μια πόλη βγαλμένη από 

τον λήθαργο της αφάνειας, λάμπει ξανά 

σαν πολύτιμο πετράδι. Τζαμιά με 

γαλάζιους τρούλους, ψηλόλιγνοι μιναρέδες, 

παλάτια, μεντρεσέδες και σκεπαστά 

παζάρια με όλα τα χρώματα και τα 

αρώματα της Ανατολής, μοιάζουν να 

ξεπροβάλλουν από σελίδες παραμυθιού.             

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
VERSUS 

 
Προσέξτε τις ποιοτικές διαφορές! Καινοτομίες που 
πρώτο το Versus Travel ενέταξε στο πρόγραμμά του και 
Μόνο στο Versus Travel θα τις βρείτε, καθιστώντας το 
πρόγραμμα αυτό εμπειρία ζωής!  
 

 Μόνο στο Versus  τέλειες πτήσεις με ελάχιστη 

ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη και άμεση 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας κατά την 

άφιξη μας στην Ντουσάμπε, πολύ βασικό για να 

απολαύσουμε το ταξίδι μας. 

 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.  

 Φολκλορική παράσταση στην Μπουχάρα, στην 

Τασκένδη και στη Ντουσάμπε. 

 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.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό είναι ένα 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 Τατζικιστάν και 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.  Ένα ταξίδι με 

διαδρομές σε έρημο και στέπα, ανάμεσα στον Ώξο και τον Υαξάρτη, με πέρασμα από την 

Χουτζάντ, τη γνωστή και Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, το απώτερο σημείο όπου έφτασε με στην 

εκστρατεία του ο Μέγας Αλέξανδρος  

Δείτε βήμα προς 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». 

 Ανακαλύψτε τους θησαυρούς της γοητευτικής Μπουχάρα  

 Περιηγηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πιο καλοδιατηρημένης μεσαιωνικής πόλης 

της Κεντρικής Ασίας, της Χίβα. 

 Αναζητήστε την πόλη Κουτζάντ του Τατζικιστάν, που βρίσκεται στη θέση της 

Αλεξάνδρειας Εσχάτης 

 Περιπλανηθείτε στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, την πόλη που συνδυάζει 

επιρροές και επιδράσεις πολιτισμών από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι τους Ζωροάστρες 

και τους Ινδουιστές.  

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

Ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, στο Τατζικιστάν και το 

Ουζμπεκιστάν, που συνδυάζει εξαιρετικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, μεγάλες πόλεις, 

κουλτούρα των νομάδων, τα ορεινά τοπία και περάσματα της Κεντρικής Ασίας. Ξεκινάμε από την 

Ντουσάμπε, πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, και τη λίμνη Ισκαντέρ, μπαίνουμε στο Ουζμπεκιστάν με 

αφετηρία μας τη θρυλική Σαμαρκάνδη, ερχόμαστε στην Ιερή Μπουχάρα και τη Χίβα με τα ψηλά 

της τείχη. Ερχόμαστε στην Τασκένδη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κεντρικής Ασίας,  και επιστρέφοντας 

στο Τατζικιστάν γνωρίζουμε την Χουτζάντ ή Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, το απώτερο σημείο επέκτασης 

της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου…  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

TK 1850 21/04/2019 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:30 17:00 

TK 254 21/04/2019 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ 20:45 03:30 +1 

TK 255 04/05/2019 ΝΤΟΥΣΑΜΠΕ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 05:05 08:25 

TK 1849 04/05/2019 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 13:10 14:35 
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ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ 
 
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... 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Γεύσεις και ψώνια στο Ουζμπεκιστάν 
 
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. 
Ε κτός 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 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Ντουσάμπε 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για το Ντουσάμπε, την πρωτεύουσα του Τατζικιστάν. 
Στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ο προσδιορισμός "τατζίκ" 
σημαίνει "πέρσης". Η πρωτεύουσα της μικρής αυτής και πιο 
πρωτόγονης χώρας είναι και το σημείο που αναδεικνύει την 
ιδιότυπη αυτή περσική κουλτούρα. Κοντά στις οροσειρές του 
Παμίρ και στα σύνορα με την Κίνα, η Ντουσάμπε, ένα 
απομακρυσμένο διοικητικό κέντρο της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, κρατά ζωντανή της περσόφωνη πολιτιστική 
κληρονομιά αυτής της "γωνιάς" της αρχαίας αυτοκρατορίας 
του Δαρείου. 
 
2η ημέρα: Άφιξη στην Ντουσάμπε (Ξενάγηση) 
Άφιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ντουσάμπε και άμεση 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για 
ξεκούραση και πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια ξεκινάμε 
τη γνωριμία μας με την πόλη. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Εθνικών Αρχαιοτήτων, που από το 2001 παρουσιάζει εκθέματα 
από την ισλαμική και προ-ισλαμική ιστορία του Τατζικιστάν, 
ταξιδεύοντάς μας έτσι σε περιόδους Ελληνικής, Βακτριανής, 
Ζωροαστρικής, Βουδιστικής και Ινδουιστικής επίδρασης. Η 
περιοχή άλλωστε που σήμερα αποκαλούμε Τατζικιστάν υπήρξε 
ένα διαχρονικό σταυροδρόμι στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας. 
Από τα εκθέματα του μουσείου ξεχωρίζει ο μήκους 14 μέτρων 
ξαπλωμένος Βούδας, ένα άγαλμα ηλικίας 1.400 ετών! 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο νέο Εθνικό Μουσείο, που άνοιξε 
πρόσφατα τις πύλες του στην Ντουσάμπε και παρουσιάζει την 
Ιστορία του Τατζικιστάν από τη λίθινη εποχή μέχρι και το σήμερα. 
Στη συνέχεια της ημέρας θα περάσουμε από την πλατεία Ismoili 
Somoni και το πάρκο Rudaki, στο κέντρο της Ντουσάμπε, ενώ 
θα επισκεφθούμε και το τοπικό παζάρι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Ντουσάμπε – Χισσόρ – Ντουσάμπε  
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την πόλη Χισσόρ (Hissor), 
περίπου 23 χλμ. από την Ντουσάμπε. Εδώ θα δούμε το αρχαίο 
φρούριο του Χισσόρ, ένα από τα πιο πολύτιμα ιστορικά 
αξιοθέατα του Τατζικιστάν, που συνταιριάζει χαρακτηριστικά 
στοιχεία της δύναμης, του εμπορικού πνεύματος και του 
πολιτισμού του αρχαίου έθνους των Τατζίκων. Θα 
επισκεφθούμε το Medrassah Kuhna (16ος αι.), το Μουσείο 
Τατζίκικης Ζωής καθώς και το μαυσωλείο του σούφι αγίου 
Mahdumi Azam.  
Επιστρέφουμε στη Ντουσάμπε και κάνουμε επίσκεψη στο 
Μουσείο Μουσικών Οργάνων. Η δημιουργία του βασίστηκε 
στην ιδιωτική συλλογή του Τατζίκου καλλιτέχνη Gurminj 
Zavqibekov, διαθέτοντας σήμερα πάνω από 200 εκθέματα από 
όλη την Ασία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έγχορδων και 
κρουστών οργάνων, όπως σιτάρ, ντουτάρ, ρουμπάμπ και 
ταμπούρ. Προαιρετικά μπορείτε να απολαύσετε μία μουσική 
παράσταση στο Μουσείο, ειδικά σχεδιασμένη για εσάς. 
Διανυκτέρευση.  
 

Ντουσάμπε 

Χισσόρ 
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Λίμπεκ 

 
 

4η ημέρα: Ντουσάμπε – Λίμνη Ισκαντέρ – Σαμαρκάνδη 
(Ουζμπεκιστάν) 
Πρωινή αναχώρηση από τη Ντουσάμπε με προορισμό μας τη 
λίμνη Ισκαντέρ. «Ισκαντέρ» είναι, όπως γνωρίζουμε, το όνομα με 
το οποίο είναι γνωστός στην Κεντρική Ασία ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Σύμφωνα με τον θρύλο, κατά την επιστροφή του από την Ινδία ο 
Μακεδόνας στρατηλάτης πέρασε από το σημείο όπου σήμερα 
απλώνεται η 30.000 εκταρίων λίμνη, που φέρει σήμερα το όνομά 
του. Θα εξερευνήσουμε τα περίχωρα της λίμνης, θα δούμε τις 
πέντε πηγές, τη λίμνη Ζμεϊνόε (Λίμνη του Φιδιού) και τον 
καταρράκτη, ενώ και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς για 
τα σύνορα με το γειτονικό Ουζμπεκιστάν. Τελικός προορισμός 
μας σήμερα είναι η θρυλική Σαμαρκάνδη, η ιστορική 
πρωτεύουσα του Ταμερλάνου που δικαιολογημένα αποκαλείται 
και «η Ρώμη της Ανατολής» και το «μαργαριτάρι του 
μουσουλμανικού κόσμου». Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
5η ημέρα: Σαμαρκάνδη (ξενάγηση, φολκλορική παράσταση) 
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 π.Χ. Η 
Σαμαρκάνδη ακολουθεί την ιστορία των πόλεων της περιοχής, με 
τη διαφορά ότι υπήρξε 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 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. 
Ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τη σπουδαία αυτή πόλη από την 
πλατεία Pεγκιστάν (το όνομά της 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. Στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε 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. Στη 
συνέχεια της ημέρας θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο της 
Αφροσιάμπ και 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. Θα κλείσουμε την ημέρα μας 
παρακολουθώντας μια φολκλορική παράσταση. 
Διανυκτέρευση.  
 
6η ημέρα: Σαμαρκάνδη – Σαχριζάμπς – Μπουχάρα (δείπνο σε 
κτίριο του 19ου αι.) 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για Σαχριζάμπς (Shakhrisabz), την 
"πράσινη πόλη". Η πόλη αυτή βρίσκεται στην κοιλάδα του 
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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 σε κτίριο του 19ου αιώνα με φολκλορική παράσταση. 
Διανυκτέρευση. 
 
7η ημέρα: Μπουχάρα (Ξενάγηση) 
«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.  
Το πρωί λοιπόν θα ξεκινήσουμε την εξερεύνηση αυτής 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 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. 

Χίβα 

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική  
στο Ουζμπεκιστάν 

Ουζμπέκικες γεύσεις 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8η ημέρα: Μπουχάρα – Χίβα (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. Πριν το δείπνο 
μας θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση ακροβατών με 
σχοινιά. Διανυκτέρευση.  
 
9η ημέρα: Χίβα  
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. 
 
10η ημέρα: Χίβα – Κάστρα της ερήμου – πτήση για Τασκένδη  
Σήμερα θα δούμε το Τζαμί της Παρασκευής και το Παλάτι Tashauli 
στη Χίβα, καθώς και μια επίδειξη βαφής μεταξιού στο Εργαστήριο 
Μεταξιού της UNESCO. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην έρημο 
Κυζύλκουμ, περίπου 100 χλμ. από τη Χίβα για να δούμε από κοντά 
τα περίφημα Κάστρα της Ερήμου: θα ξεκινήσουμε από το 
Κάστρο Αγιάζ Κάλα, στη δυτική πλευρά των Ορέων Σουλτάν-
Ουίζ-Νταγκ, που αποτελεί στην ουσία ένα σύμπλεγμα τρίων 
φρουρίων που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον 
4ο έως τον 7ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε με το Κάστρο Τοπρακκάλα, 
έδρα της Δυναστείας των Χωρεσμίων τον 2ο και 3ο αιώνα. Μετά 
το πέρας της ξενάγησής μας, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της 
Ουργκέντς, από όπου θα πετάξουμε για την Τασκένδη, 
πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
11η ημέρα: Τασκένδη (Ξενάγηση) 
Η Τασκένδη, πόλη 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. Είναι επίσης μία από τις αρχαιότερες 
όσο και μεγαλύτερες πόλεις της Κεντρικής Ασίας, και η 
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πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν από το 1930. Παρότι έχουν 
περάσει κοντά τριάντα χρόνια από την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης, η Τασκένδη αποτελεί ακόμη ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα σοβιετικής και μετα-σοβιετικής 
αρχιτεκτονικής. 
Ξεκινάμε λοιπόν την περιήγησή μας στην Τασκένδη από την 
Παλιά Πόλη και την πλατεία Χαστ Ιμάμ, όπου συγκεντρώνονται 
πολλά λατρευτικά αντικείμενα από τον μουσουλμανικό κόσμο, 
μετατρέποντάς την στο θρησκευτικό κέντρο της Τασκένδης και 
τόπο προσκυνήματος. Εδώ βρίσκονται το τέμενος Τίλα-Σεΐχ, το 
μαυσωλείο του Καφφάλ Σασί (15ος αι.) και το ισλαμικό 
ινστιτούτο του Ιμάν αλ-Μπουχαρί. Θα δούμε επίσης τους 
μεντρεσέδες Μπαράκ Χαν και Κουκελντάς, καθώς και το 
Χορσού, το πιο παλιό παζάρι στην Τασκένδη.  
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο Εφαρμοσμένης 
Τέχνης, στην παλιά κατοικία-μέγαρο του τοπικού Ρώσου-
Τουρκμένου κυβερνήτη, που περιλαμβάνει πάνω από 7.000 
αντικείμενα παραδοσιακής τέχνης, ξεκινώντας από τον 14ο αι. 
και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (Μουστακιλλίκ), 
στην καρδιά της Τασκένδης, θα μπούμε στο μετρό της πόλης 
(πολλοί σταθμοί είναι διακοσμημένοι με τοπικό μάρμαρο και 
γρανίτη, μοιάζοντας σαν υπόγεια παλάτια), ενώ θα δούμε και 
την πλατεία με την Όπερα Ναβόι. Διανυκτέρευση στην 
Τασκένδη. 
 
12η ημέρα: Τασκένδη – Χουτζάντ (Αλεξάνδρεια η Εσχάτη)  
Πρωινή αναχώρηση από την Τασκένδη με προορισμό τα 
σύνορα με το γειτονικό Τατζικιστάν, και προορισμός μας την 
πόλη Χουτζάντ (ή Κουτζάντ). Άφιξη και επίσκεψη στο 
ανατολίτικο παζάρι Παϊσανμπά, ένα από τα μεγαλύτερα 
παζάρια της Κεντρικής Ασίας, μια πανδαισία χρωμάτων, 
αρωμάτων και γεύσεων. Θα δούμε στη συνέχεια το 
αρχαιολογικό μουσείο και το φρούριο (7ος-8ος αι.). Η Χουτζάντ 
είναι χτισμένη πάνω στην περίφημη Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, το 
μέγιστο σημείο προώθησης της αυτοκρατορίας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, στον ποταμό Ιαξάρτη. Διανυκτέρευση.  
 
13η ημέρα: Χουτζάντ – Ισταραβσάν – Ντουσάμπε  
Πρωινή αναχώρηση από τη Χουτζάντ με τελικό προορισμό μας 
την πρωτεύουσα Ντουσάμπε. Καθοδόν θα κάνουμε μία στάση 
στην Ισταραβσάν, την αρχαία Κηρόπολη. Η πόλη είναι μία από 
τις αρχαιότερες του Τατζικιστάν, γνωστή και με το όνομα Ούρα 
Τγιούμπε στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα δούμε το 
φρούριο Μουγκ-Τέππα και το τοπικό παζάρι, και συνεχίζουμε 
προς την Ντουσάμπε, πραγματοποιώντας στάσεις σε μικρά 
χωριά της περιοχής. Άφιξη στην πρωτεύουσα, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
14η ημέρα: Ντουσάμπε – Πτήση επιστροφής  
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφής μας. Άφιξη αυθημερόν.  
 
 

Σαχριζάμπς 

 
 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  
περίπου 3-5 ημέρες  
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** 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** 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21/04  

 
1.690 € 

1.870 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

2.660 €  
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 12.05, 02.06, 16.06, 30.06, 07.07, 21.07, 31.07, 25.08, 
08.09, 22.09, 06.10, 20.10 

 
1.790 € 

1.970 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

2.760 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 460 € 

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 

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 “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 
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: στη Ντουσάμπε 5*, στη Σαμαρκάνδη 
4*, στην Μπουχάρα 4*, στη Χίβα 4*, στην Τασκένδη 4*, 
στη Χουτζάντ 4* (Τα ξενοδοχεία στο Ουζμπεκιστάν 
είναι απλά με βασικές ανέσεις. Δεν πρέπει να 
αναζητούμε τη πολυτέλεια των ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών)   
 Ημιδιατροφή καθημερινά.  
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
 Τοπικός  ξεναγός. 
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  
 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 εισόδους σε 
μουσεία και αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής 
φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 
 
Δεν περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
 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: 770 €   
Για την έκδοση της βίζας απαιτείται η προσκόμιση του 
διαβατηρίου 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση 
καθώς και 2 φωτογραφίες σε λευκό φόντο. 

- Διπλή Βίζα Τατζικιστάν: $80 
 
 



 

 
 

 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 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 
6ος 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 στον 6ο όροφο 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 
Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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! 
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