
 

 

 

 

  

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 22.02, 09.03, 25.03, 21.04, 15.05, 18.06                 15  ημέρες  

                                   25.02, 12.03, 28.03, 24.04, 18.05, 21.06                  12 ημέρες  

 

 

 

Η Σρι Λάνκα  
απ’ άκρη σ’ άκρη 

με Νουβάρα Ελίγια, Ανουρανταπούρα, Τρινκομάλε, διαμονή και σαφάρι 4x4 

στο Εθνικό πάρκο Yala και διαμονή τις υπέροχες παραλίες της Μπερουέλα 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαμονή και σαφάρι με jeep 4x4  

στο πάρκο Γιάλα, στον Νότο. Το μεγαλύτερο του νησιού! 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
 

Πιστό στη ταξιδιωτική του φιλοσοφία, το Versus Travel παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, που έχει διαμορφωθεί ύστερα από την τεράστια εμπειρία μας στην περιοχή. Με σωστή διάρκεια και 

όχι «κουτσουρεμένο» για μείωση κόστους, σε μια χώρα όπου οι οδικές διαδρομές είναι μεγάλες, χρονοβόρες και 

κουραστικές, έχουμε διαμορφώσει τηn πιο πλήρη εξερεύνηση της Σρι Λάνκα που χτενίζει τη χώρα από το Τρινκομάλε 

που βρίσκεται στο βορρά μέχρι το πάρκο Γιάλα και την πόλη Γκάλε, στον νότο. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι με το Versus Travel έχουν ταξιδέψει στη Σρι Λάνκα οι περισσότεροι Έλληνες ταξιδιώτες για 26 

χρόνια! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Τα ξενοδοχεία μας είναι τα καλύτερα στην κάθε περιοχή. Μόνο στο Versus Travel θα βρείτε τα καλύτερα ξενοδοχεία, 

των αλυσίδων Cinamon, καθώς και το ξενοδοχείο Hilton 5* στο Κολόμπο. Ζητάτε πάντα τα ξενοδοχεία που σας 

προσφέρουν και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 Αφιερώνουμε 3 διανυκτερεύσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού, που κρύβονται οι περισσότεροι θησαυροί της Σρι 

Λάνκα που προστατεύονται από την UNESCO αλλά επίσης απίθανη φύση, ελέφαντες που κυκλοφορούν στο 

δρόμο και αυθεντική ζωή. Ιδιαίτερα στη Σρι Λάνκα που οι οδικές διαδρομές είναι χρονικά μεγάλες δεν προσπερνάμε 

την περιοχή αυτή με λίγες διανυκτερεύσεις με αποτέλεσμα να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και να μην έχουμε χρόνο 

να την απολαύσουμε. 

 Ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στην πολύ ενδιαφέρουσα πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα το Κολόμπο και όχι απλά ένα 

απόγευμα. 

 Οι είσοδοι στα αξιοθέατα στην Σρι Λάνκα έχουν μεγάλο κόστος αλλά αυτό δεν μας οδηγεί στο να μειώσουμε τις 

επισκέψεις. Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα και θα το διαπιστώσετε. 

 Το μόνο πρόγραμμα που επισκέπτεται το –πρόσφατα ανοικτό στους ταξιδιώτες- Τρινκομάλε.  

 Το μόνο πρόγραμμα με δυο διανυκτερεύσεις στις εξαιρετικές παραλίες της Σρι Λάνκα για να μπορέσουμε να 

απολαύσουμε την τροπική ατμόσφαιρα, να χαλαρώσουμε στο τέλος τους ταξιδιού σε ένα παραδεισένιο 

περιβάλλον πνιγμένο στους κοκκοφοίνικες. Επειδή οι εμπειρίες στο Versus δεν τελειώνουν ποτέ έχουμε διανθίσει την 

διαμονή μας εδώ με ιδιαίτερες δραστηριότητες που θα βρείτε μόνο στο πρόγραμμα αυτό.  

 Με βάση τις εξωτικές παραλίες θα έχουμε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα. Ένα σαφάρι με βάρκα 

στην κατάφυτη βλάστηση ποταμού της περιοχής, σαφάρι που έχει ανακαλύψει το Versus και σας το προσφέρει. 

Μια εν πλω διαδρομή παρατήρησης όχι μόνο της τροπικής φύσης της περιοχής αλλά και  ζωής των 

ντόπιων  καθώς αυτή αναπτύσσεται στις όχθες του ποταμού.     

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημιδιατροφή.  

 Διαμονή στην κουκλίστικη αποικιακή πόλη Νουβάρα Ελίγια  με τις φυτείες τσαγιού. 

 Σαφάρι με τζιπ 4x4 στο πάρκο Γιάλα το μεγαλύτερο και πλουσιότερο πάρκο της χώρας. Θα έρθουμε έτσι σε επαφή 

με το φυσικό περιβάλλον και το ζωικό βασίλειο της χώρας. Μια εμπειρία που είδατε πρώτα στα προγράμματα του 

Versus. 

 Διαμονή στο μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το πάρκο Γιάλα, το οποίο θα εξερευνήσουμε με ένα σαφάρι. 

 Θέαμα με τοπικούς χορούς και περπάτημα πάνω στα κάρβουνα στην Κάντι. 

 Επίσκεψη στον εξαιρετικό αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα  στη βόρεια Σρι Λάνκα 

 Επιπλέον με την επίσκεψη αυτή θα δούμε τον διαφορετικό τρόπο ζωής που επικρατεί στον βορρά.  

 Επίσκεψη και διαμονή στις παραλίες της Μπερουβέλα, με δραστηριότητες-έκπληξη, προσφορά του Versus! 

 Επίσκεψη στο γραφικό Γκάλε. 

 Εμπειρότατο αρχηγό του γραφείου μας, με πολλά ταξίδια στο ενεργητικό του. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικό οδηγό-βιβλίο στα Ελληνικά του Versus Travel. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ (ΜΑΛΔΙΒΕΣ) 
 

Σαν ένα δάκρυ που βγαίνει από το νοτιοανατολικό άκρο της Ινδικής χερσονήσου είναι η Σρι 

Λάνκα. Εδώ, ιστορία και μύθος πάνε μαζί. Χρυσές ακτογραμμές, καταπράσινα βουνά, 

ζούγκλες, εθνικά πάρκα, φυτείες τσαγιού, ερείπια αρχαίων πολιτισμών, βουδιστικοί ναοί, 

μοναδικές γιορτές με τους στολισμένους ελέφαντες, κοκκοφοίνικες, μπαχαρικά, καουτσούκ, 

καφές, πολύτιμοι λίθοι και προπάντων άνθρωποι καλοσυνάτοι. Ένας κρυμμένος 

παράδεισος που παραμένει ακόμα παρθένος και προσφέρει τα πάντα. Ένας ιδανικός 

εξωτικός προορισμός, που θα σας αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις. 

Οι Μαλδίβες, τα «πολύτιμα πετράδια» του Ινδικού ωκεανού. Οι μαγευτικές παραλίες με τη 

κατάλευκη άμμο και τα γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, ο ασύλληπτης ομορφιάς 

υποβρύχιος πλούτος με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια, τα εξωτικά 

ζουμερά φρούτα και τα ζωηρά χρώματα, συνθέτουν ένα ονειρεμένο σκηνικό. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα πρώτα προγράμματα του Versus, το ταξίδι αυτό έχει στο ενεργητικό του εκατοντάδες 

πραγματοποιήσεων, αποτέλεσμα των οποίων είναι ο συγκεκριμένος καλοσχεδιασμένος γύρος της 

Σρι Λάνκα. Πάντα στις γραμμές του Versus Travel, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, έτσι  ώστε να γνωρίσουμε τη Σρι Λάνκα απ’ άκρη σ’ άκρη, από το Τρινκομάλε μέχρι 

το Γκάλλε και το πάρκο Γιάλα στο νότο! Με προσεγμένη επιλογή διανυκτερεύσεων σε περιοχές με 

όμορφα ξενοδοχεία και όχι σε άλλες χωρίς τουριστική υποδομή. Αφιερώνουμε διαμονή και στο 

πάρκο Γιάλα για να εξερευνήσουμε με μεγαλύτερη ευκολία την Νοτιοανατολική Σρι Λάνκα. Με σωστή 

διάρκεια - όχι "κουτσουρεμένο" για μείωση κόστους, σε μια χώρα όπου οι οδικές διαδρομές είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρες. Ελέφαντες, αρχαιολογικοί θησαυροί, μυστηριακή ατμόσφαιρα, καταπράσινες 

διαδρομές, εξωτικές παραλίες σε ένα ταξίδι που ξεχειλίζει από εξωτισμό. Οι άριστες, ποιοτικές 

προδιαγραφές του προγράμματός μας και η πολύχρονη εμπειρία μας στην περιοχή, εγγυώνται μια 

αξέχαστη εκδρομή. Με την επέκταση του ταξιδιού στις Μαλδίβες ζούμε για τρεις μέρες σε έναν 

αληθινό παράδεισο… 

 

 

 Επισκεφθείτε μια φυτεία τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια, παρακολουθείστε τη διαδικασία 

παραγωγής του καλύτερου τσαγιού στον κόσμο και δοκιμάστε μια ζεστή κούπα με αυθεντικό 

τσάι Κεϋλάνης 

 Ανεβείτε στον περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, με τις ξακουστές «Παρθένες της Σιγκιρίγια» 

 Περιηγηθείτε στην πόλη-λιμάνι Τρινκομάλε, που βρίσκεται στην επαρχία των Ταμίλ 

 Εξερευνήστε τον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα 

 Θαυμάστε τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα διαφόρων μεγεθών και στάσεων αγάλματα του 

Βούδα στις σπηλιές της Νταμπούλα 

 Αναζητήστε ελέφαντες και άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον κάνοντας σαφάρι με jeep σε 

πάρκο της Σρι Λάνκα 

 Απολαύστε τις εξωτικές παραλίες στην Μπερουβέλα. 

 

Κλείνοντας 25 χρόνια ταξιδιών στη Σρι Λάνκα - μια και ήταν από τα πρώτα 

μας προγράμματα - έχουμε κάνει τη «διαφορά» στο νησί αυτό του Ινδικού. 

Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητές του και τους τρόπους να το απολαύσετε.  

με έξυπνες επεμβάσεις, που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ένα πλήρες οδοιπορικό στο μαγευτικό νησί της Σρι Λάνκα. Με αφετηρία την πρωτεύουσα Κολόμπο, 

επισκεπτόμαστε τις σπηλιές της Νταμπούλα με τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα αγάλματα του Βούδα, και το 

ορφανοτροφείο ελεφάντων καθοδόν για τη Χαμπαράνα. Ερχόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της 

Ανουρανταπούρα, τη μεσαιωνική πόλη Πολοναρούβα και την παραλία Τρινκομάλε στην περιοχή των Ταμίλ. 

Συνεχίζουμε για τον περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, το πέτρινο «φρούριο-λιοντάρι» με νωπογραφίες των 

γυμνόστηθων «Παρθένων της Σιγκιρίγια», και την Κάντυ, την τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων της 

Κεϋλάνης, με τον ιερό ναό στον οποίο φυλάσσεται το Δόντι του Βούδα. Βλέπουμε τη φυτεία τσαγιού στη 

Νουβάρα Ελίγια και τους καταρράκτες Ραμπόντα και διανυκτερεύουμε στο Εθνικό Πάρκο Γιάλα, από όπου θα 

επισκεφθούμε και τη γειτονική πόλη Γκάλε. Φυσικά θα απολαύσουμε τις εξωτικές παραλίες στη Μπερουβέλα, 

ενώ όσοι ταξιδιώτες το επιλέξουν μπορούν να επεκτείνουν το ταξίδι στους και στις εξωτικές Μαλδίβες! 

 

 



 

 
 

 

                                         

 

12ήμερο με την Turkish.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

TK1846 25/02/2023 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:15 23:40 

TK730 26/02/2023 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΚΟΛΟΜΠΟ 02:10 15:15 

TK731 07/03/2023 ΚΟΛΟΜΠΟ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21:20 06:20 

TK1843 08/03/2023 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 08:35 09:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το πιο 

διαδεδομένο ρόφημα στον 

κόσμο, μετά το νερό; 

Σωστά μαντέψατε: το τσάι! Το θαυματουργό αυτό 

ρόφημα προέρχεται από τα φύλλα του δένδρου 

τσάι (Camellia sinensis ή Camellia thea).  

Σύμφωνα με τις γραφές, το ανακάλυψε το 2737 

π.Χ. ο Κινέζος αυτοκράτορας Shen Nung (Σεν 

Νουνγκ) κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην 

αυτοκρατορία του. Την ώρα που ο 

αυτοκράτορας έβραζε νερό για να ξεδιψάσει ένα 

απαλό αεράκι παρέσυρε φύλλα από κάποιο 

γειτονικό θάμνο άγριου τσαγιού και αυτά 

κατέληξαν στο ξεσκέπαστο τσουκάλι. Πριν 

προλάβει κανείς να αντιδράσει, τα φύλλα άρχισαν 

να βράζουν και να χρωματίζουν το νερό. Ο Σεν 

Νουνγκ μύρισε το γλυκό άρωμα και δοκίμασε το 

πρώτο τσάι. Από τότε εκατομμύρια άνθρωποι σε 

ολόκληρο τον κόσμο το πίνουν είτε κρύο είτε 

ζεστό, χειμώνα - καλοκαίρι. 

Για τους Ινδούς, η εξάπλωση του τσαγιού 

οφείλεται στον Bodhi Dharma, τον Ινδό πρίγκιπα 

που τον 6ο αιώνα π.Χ., πήγε στην Κίνα να 

διαδώσει τη διδασκαλία του Βούδα. Ορκισμένος 

να μην κοιμηθεί μέχρι την περάτωση της 

αποστολής του, κατάφερε να μείνει ξύπνιος χάρη 

σε μερικά φύλλα ενός τεϊόδεντρου που μασούσε 

κατά τύχη. 

Η Ιαπωνία σκηνοθετεί τον ίδιο πρίγκιπα που  

αυτή τη φορά, υπέκυψε στον ύπνο. Όταν 

ξύπνησε, εξοργισμένος, έκοψε τα βλέφαρα του 

και εκεί που έπεσαν φύτρωσε τεϊόδεντρο. 

Ανακάλυψε τότε τις τονωτικές του ιδιότητες. 

Ανεξάρτητα από τις διηγήσεις των θρύλων, το πιο 

πιθανόν είναι ότι η πρώτη καλλιέργεια αυτού του 

φυτού προέρχεται από την Κίνα. Στην Ιαπωνία, τα 

πρώτα τεϊόδεντρα φυτεύτηκαν στην αρχή του 9ου 

αιώνα, ενώ στην Ινδία η καλλιέργειά του ξεκίνησε 

στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 

Το τσάι περιέχει τεΐνη, ένα συστατικό που έχει 

ιδιότητες ανάλογες με εκείνες της καφεΐνης που 

περιέχεται στον καφέ. Η τεΐνη διεγείρει τα ανώτερα 

νευρικά κέντρα, τη λειτουργία της διούρηση, ενώ 

δεν έχει καμιά θρεπτική αξία. Στον καφέ η καφεΐνη 

απελευθερώνεται απότομα στον δρα για περίπου 

2-3 ώρες, ενώ στο τσάι απελευθερώνεται 

σταδιακά και δρα για 6 έως 8 ώρες. Γι' αυτό το 

λόγο το τσάι διεγείρει χωρίς να εκνευρίζει.  

Μακροχρόνιες έρευνες σε διαφορετικές χώρες 

απέδειξαν τις ευεργετικές ιδιότητες του τσαγιού. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για 

θεραπευτικές ιδιότητες σε συγκεκριμένες 

παθήσεις, αλλά για προληπτική δράση.  

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν στο 

πράσινο τσάι συμβάλλουν αποφασιστικά στη 

διατήρηση των οστών και βοηθούν στην 

επιβράδυνση του γήρατος. Επίσης, το πράσινο 

τσάι βοηθά σημαντικά στην πρόληψη του 

καρκίνου του προστάτη. Οι έρευνες 

συνεχίζονται για να διαπιστωθεί γενικότερα η 

αντικαρκινική δράση της πολυφαινόλης που 

υπάρχει στο πράσινο τσάι.  

Οι ταννίνες - περισσότερο παρούσες στο 

μαύρο τσάι, όπως και στο κόκκινο κρασί - 

βοηθούν στην κυκλοφορία του αίματος και 

στην τόνωση της καρδιάς. Τέλος, το τσάι 

προσφέρει πολλές βιταμίνες C, Ρ, Β, Ε και 

άφθονο φθόριο για τα δόντια. 

Το τεϊόδεντρο στη φύση μπορεί να φτάσει τα 10-

15 μέτρα. Καλλιεργημένο, περιορίζεται στα 1,20 -

1,80 μέτρα. Σ΄ αυτό το αειθαλές φυτό, η 

συγκομιδή μπορεί θεωρητικά να γίνει όλον το 

χρόνο, αλλά στις φυτείες σε υψόμετρο 

περιορίζεται από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. 

Τα φύλλα του φυτού είναι σκουροπράσινα 

γυαλιστερά, δερματώδη, λίγο πριονωτά και 

λογχοειδή.  

Το τσάι, το προϊόν δηλαδή που χρησιμεύει για 

την παρασκευή του γνωστού ομώνυμου 

αφεψήματος, αποτελείται από τα φύλλα, που 

συλλέγονται τρυφερά και ανώριμα από τις 

νεαρές κορυφές των βλαστών και τα οποία 

κόβονται σε μικρά κομμάτια και 

αποξηραίνονται. Η συλλογή των φύλλων 

αρχίζει από το τρίτο έτος της ηλικίας των 

φυτών. Η συγκομιδή γίνεται σχεδόν παντού με 

το χέρι, εκτός από την Ιαπωνία και τη Γεωργία 

όπου έχει μηχανοποιηθεί. Ανάλογα με την εποχή 

της συγκομιδής, άνοιξη, καλοκαίρι ή 

φθινόπωρο, το φύλλο τσαγιού, όπως είναι 



 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φυσικό, δίνει ένα διαφορετικό τσάι.  

Κάθε τύπος τσαγιού έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά και κάθε περιοχή παράγει 

τσάι με ιδιαίτερα γνωρίσματα, ανάλογα με την 

εποχή που συλλέγεται και τα στοιχεία του 

περιβάλλοντός της. Η πιο σπουδαία διάκριση 

γίνεται ανάμεσα στα λεγόμενα πράσινα και 

στα μαύρα τσάγια. Τα πρώτα επιτυγχάνονται 

με απλή αποξήρανση, ενώ τα δεύτερα 

παρασκευάζονται με ειδική τεχνική: τα φύλλα 

που συλλέγονται αφήνονται να μαραθούν 

ώστε να χάσουν το μισό από το νερό τους 

και ακολούθως υποβάλλονται σε μια 

διαδικασία ζύμωσης, κατά την οποία 

μετασχηματίζεται η ταννίνη που περιέχουν και 

αποκτούν το χαρακτηριστικό μελανό χρώμα. 

H επεξεργασία αυτή γίνεται σε ειδικά 

ξηραντήρια.  

Το πράσινο τσάι καταναλώνεται κυρίως στην 

Ανατολική Ασία. Οι επιδράσεις του στην 

πρόληψη του καρκίνου και των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, στον έλεγχο της 

χοληστερόλης, καθώς και στην καλή υγεία 

του συκωτιού, το καθιστούν το 

δημοφιλέστερο τύπο τσαγιού στην υφήλιο. 

Σερβίρεται συνήθως με τα χαρακτηριστικά 

πράσινα φύλλα του ίδιου του δένδρου.  

Το μαύρο τσάι καταναλώνεται κυρίως στις 

Δυτικές χώρες. Δεν έχει την ίδια λειτουργία με το 

πράσινο τσάι, καθώς η τεχνική επεξεργασία 

καταστρέφει πολλά από τα ευεργετικά του 

στοιχεία. Στην Ελλάδα είναι ενδημικό το ιδιαίτερα 

τονωτικό και χαλαρωτικό τσάι του βουνού 

(Sideritis clandestina subsp. Clandestina), ενώ 

στην Κρήτη υπάρχει το βότανο δίκταμο που στη 

Μινωική εποχή χρησιμοποιείτο για τη θεραπεία 

παθήσεων κυρίως του στομάχου. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Κολό-

μπο  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω εν-

διάμεσου σταθμού για το Κολόμπο, την πρωτεύ-

ουσα της Σρι Λάνκα.  

 

2η ημέρα: Κολόμπο (ξενάγηση) 

Φτάνουμε στο Κολόμπο και ξεκινάμε τη γνωριμία 

μας με την πρωτεύουσα της (πάλαι ποτέ) Κεϋλά-

νης. Η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Κολόμπο 

είναι χτισμένο στη δυτική ακτή του νησιού και συ-

νταιριάζει όλους τους πολιτισμούς, τις θρησκείες 

και τις επιρροές που γνώρισε η Σρι Λάνκα, 

δημιουργώντας μια αληθινή πανδαισία ήχων, 

αρωμάτων και χρωμάτων. Λιγότερο γνωστό είναι 

το γεγονός πως το Κολόμπο διαθέτει μια 

αξιοθαύμαστη ποικιλία εστιατορίων ποιότητας, με 

σχεδόν όλες τις κουζίνες του κόσμου να 

εκπροσωπούνται επάξια.  

Στην περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε το 

Εθνικό Μουσείο, την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το 

συνεδριακό κέντρο Bandaranaike, το Δημαρχείο, 

το πάρκο Vihara MahaDevi, το κτίριο του παλαιού 

κοινοβουλίου, τον παραλιακό δρόμο Galle Face 

Green και τη λίμνη Μπέιρα. Μεταφορά και τακτο-

ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στο 

Κολόμπο.  

 

3η ημέρα: Κολόμπο –  ορφανοτροφείο ελεφάντων 

– Σπηλιές Ντάμπουλα – Χαμπαράνα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε αμέ-

σως για την εξερεύνηση της ενδοχώρας. Ο πρώ-

τος μας σταθμός είναι στην Πινναβέλα για να 

δούμε το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων: 

πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 

1975 με σκοπό να στεγάζει και να φροντίζει 

ελέφαντες που βρέθηκαν τραυματισμένοι ή 

εγκαταλελειμμένοι.  

Στη συνέχεια αναχωρούμε για τις περίφημες σπη-

λιές της Νταμπούλα, που στέγασαν για ένα 

μεγάλο διάστημα τον εξόριστο βασιλιά 

Βαλαγκάμπα κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα. Όταν 

επανέκτησε τον θρόνο του, έχτισε εδώ τον 

υπέροχο αυτό ναό, τον οποίο και δώρισε στους 

βουδιστές μοναχούς. Πρόκειται για ένα μοναδικό 

σύμπλεγμα πέντε σπηλαίων, με έκταση 

μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, 

Κολόμπο 

Ο Ναός του Βούδα στην Polonnaruwa 

 

____ 

Ελέφαντες στο ποτάμι 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

. 

 

καλυμμένο με υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες 

απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του Βούδα. Τα 

σπήλαια κοσμούνται επίσης από 157 αγάλματα 

του Βούδα διαφόρων μεγεθών και στάσεων, από 

τα οποία ξεχωρίζει μια κολοσσιαία μορφή του, μή-

κους 15 μέτρων. Τη σημαντικότητα και τη 

μοναδικότητα του μνημείου επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στα μνημεία 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στη 

Χαμπαράνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Χαμπαράνα – Ανουρανταπούρα – Χα-

μπαράνα  

Πρωινή αναχώρηση για την Ανουρανταπούρα, 

την πρώτη πρωτεύουσα (5ος π.Χ. - 9ος μ.Χ. 

αιώνας) και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη πόλη 

του αρχαίου βασιλείου της Σρι Λάνκα. Εδώ 

βρίσκεται το ιερό δέντρο Σρι Μάχα Μπόντι, το 

οποίο προέρχεται από ένα φιντανάκι του δέντρου 

κάτω από το οποίο ο πρίγκιπας Σιντάρτα -ο 

Βούδας- δέχθηκε τη φώτιση. Το δέντρο 

μεταφέρθηκε και φυτεύτηκε στην Α-

νουρανταπούρα, σε έναν ιερό χώρο αφιερωμένο 

στον Βούδα, είναι άνω των 2.200 ετών και αποτελεί 

ένα από τα πιο παλιά του κόσμου. Επιστροφή στη 

Χαμπαράνα και διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: Χαμπαράνα – Πολονναρούβα – Τριν-

κομάλε – Χαμπαράνα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση οδικώς 

για την Πολονναρούβα, τη δεύτερη παλαιότερη 

πόλη της Σρι Λάνκα, χτισμένη μεταξύ 11ου και 

13ου αι., η οποία περιλαμβάνεται στα μνημεία 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα 

έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα ερείπια 

του παλατιού, την Αίθουσα Ακροάσεων και το 

βασιλικό λουτρό. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται το 

Gal Viharaya με τα τέσσερα υπέροχα αγάλματα 

που αναπαριστούν τον Βούδα σε όρθια, καθιστή 

και ξαπλωμένη στάση. Ο χώρος θα μας 

καταπλήξει. Δεν θα παραλείψουμε, βεβαίως, να 

επισκεφθούμε τους εκπληκτικούς ναούς, όπου 

φυλασσόταν το ιερό λείψανο του δοντιού του 

Βούδα, πριν αυτό μεταφερθεί στην Κάντι, καθώς 

και τα ερείπια του μοναστηριού. 

Συνεχίζουμε για την πόλη-λιμάνι Τρινκομάλε, που 

βρίσκεται στην επαρχία των Ταμίλ. Εκεί θα 

ανακαλύψουμε τον πολιτισμό, την ιστορία, τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη γοητεία αυτής 

Υπαίθρια αγορά 

 

____ 

Viharamahadevi Park, Κολόμπο 

Φυτείες τσαγιού 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Λίμπεκ 

 

____ 

της πόλης. Άφιξη και επίσκεψη στον ναό 

Koneswaram, αφιερωμένο στον θεό Σίβα, που 

καταστράφηκε από τους Πορτογάλους το 1622. 

Θα δούμε την υπέροχη θέα από τον βράχο Σουάμι, 

τον βράχο των εραστών, σύμφωνα με ένα 

ρομαντικό παραμύθι, θα περπατήσουμε μέσα στο 

Fort Fredrick, ένα καλά διατηρημένο πορτογαλικό 

φρούριο, το οποίο κατασκευάστηκε με τα 

απομεινάρια του κατεστραμμένου ναού 

Koneswaram. Το οχυρό ανακατασκευάστηκε αργό-

τερα το 1639 από τους Ολλανδούς και 

καταλήφθηκε από τους Γάλλους το 1672. 

Διανυκτέρευση στη Χαμπαράνα. 

 

6η ημέρα: Χαμπαράνα – Σιγκιρίγια – Κάντυ (θέαμα 

με τοπικούς χορούς και περπάτημα πάνω σε 

κάρβουνα) 

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη Σιγκιρίγια. Φτά-

νοντας θα ανέβουμε στον περίφημο βράχο της Σι-

γκιρίγια, ύψους 250 μέτρων. Πρόκειται για ένα 

εκπληκτικό πέτρινο φρούριο που αποτυπώνει τη 

δημιουργία της φύσης εναρμονισμένης με τις 

ανθρώπινες κατασκευαστικές δυνατότητες. 

Χτίστηκε το 477 μ.Χ. από τον βασιλιά Κασιάπα. Είναι 

γνωστό και ως το «φρούριο-λιοντάρι», λόγω του 

τεράστιου λιονταριού, ύψους περίπου τριών 

μέτρων, που φύλαγε την είσοδό του. Σήμερα 

σώζονται μόνον οι πατούσες του λιονταριού 

αυτού. Το φρούριο υπήρξε μία από τις πιο 

όμορφες ακροπόλεις. Στην κορυφή του βράχου 

βρίσκονται τα θεμέλια ενός τεράστιου παλατιού με 

τους ξακουστούς υδρόβιους κήπους και τη βασι-

λική πισίνα. Ωστόσο το μεγαλύτερο αξιοθέατο του 

βράχου είναι οι νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες 

κοπέλες, τις «Παρθένες της Σιγκιρίγια», οι οποίες 

χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα. Η τεχνοτροπία 

τους είναι εντυπωσιακή, καθώς είναι 

ζωγραφισμένες με γήινες χρωστικές πάνω σε 

ασβεστοκονίαμα. Βρίσκονται σε μια προφυλαγμένη 

εσοχή του βράχου, προσβάσιμη από μια 

σπειροειδή σκάλα. 

Συνεχίζουμε για την όμορφη, καταπράσινη Κάντυ. Η 

γραφική αυτή πόλη υπήρξε η τελευταία πρωτεύ-

ουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης. Είναι χτισμένη 

στις όχθες μιας τεχνητής λίμνης που κατασκευά-

στηκε από τον τελευταίο βασιλιά, τον Sri Wickrama 

Rajasinghe, το 1798, ενώ ο ποταμός Μαχαβέλι την 

περιβάλλει σαν λαμπερό κόσμημα γύρω στον 

λαιμό της. Στη βόλτα μας στην πόλη θα δούμε και 

τον ιερό ναό όπου φυλάσσεται το κειμήλιο του 

δοντιού του Βούδα, καθώς και ένα σπάνιο θέαμα 

Λαϊκή γιορτή στην Κεϋλάνη 

Σε φυτείες τσαγιού 

 

____ 

Φρούριο Sigiriya Lion Rock 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

με τοπικούς χορούς και περπάτημα πάνω στα 

κάρβουνα! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση στην Κάντυ. 

 

7η ημέρα: Κάντυ – Καταρράκτες Ραμπόντα – Νου-

βάρα Ελίγια 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για 

τη σημερινή μας διαδρομή με πρώτη μας στάση, 

μέσω μιας θαυμάσιας διαδρομής, στους 

καταρράκτες Ραμπόντα. Συνεχίζουμε για να 

επισκεφτούμε μια φυτεία τσαγιού κοντά στη 

Νουβάρα Ελίγια, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία που 

ακολουθείται για την παραγωγή του καλύτερου 

και πλέον φημισμένου τσαγιού στον κόσμο. Δεν 

θα παραλείψουμε, βεβαίως, να δοκιμάσουμε μια 

ζεστή κούπα αυθεντικού Ceylon Tea. Η διαδρομή 

μας καταλήγει στην «κηπούπολη» Νουβάρα 

Ελίγια, που το όνομά της σημαίνει «Πόλη του 

Φωτός». Βρίσκεται σε ένα υπέροχο ορεινό τοπίο 

(σε υψόμετρο 1.868 μ.) στους πρόποδες του 

ψηλότερου βουνού της Σρι Λάνκα, του 

Pidurutalagala (2.760 μέτρα). Μετάβαση στο 

κατάλυμά μας στη Νουβάρα Ελίγια και στη συνέ-

χεια ξενάγηση στην  αγαπημένη πόλη των Βρετα-

νών, που χτίστηκε στα πρότυπα της εγγλέζικης ε-

παρχίας, με χαρακτηριστικά σπίτια που θυμίζουν 

έντονα τις εξοχικές κατοικίες των Άγγλων.  

 

8η ημέρα: Νουβάρα Ελίγια – Ραβάνα – Έλλα – 

Πάρκο Γιάλα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και συνεχίζουμε την ε-

ξερεύνηση της Σρι Λάνκα, με κατεύθυνση προς το 

νότο. Ο δρόμος θα μας φέρει σε λιγότερο γνωστά 

μέρη στις νοτιοανατολικές ακτές της χώρας όπως 

στους Καταρράκτες Ραβάνα και την πόλη Έλλα με 

τη νωχελική ατμόσφαιρα που θα μας μεταφέρει 

πίσω στον χρόνο. Πνιγμένοι μέσα σε φυτείες 

τσαγιού είναι μια στάση που δεν θα ξεχάσουμε 

εύκολα. Συνεχίζουμε για το Εθνικό πάρκο Γιάλα. 

Διανυκτέρευση στην περιοχή του πάρκου. 

 

9η ημέρα: Σαφάρι στο Πάρκο Γιάλα – Γκάλε – πα-

ραλίες Μπερουβέλα 

Το εθνικό πάρκο της Γιάλα, βρίσκεται 24 χιλιόμετρα 

βορειοανατολικά της Tissamaharama και 290 

χιλιόμετρα από το Κολόμπο στη νοτιοανατολική 

ακτή της Σρι Λάνκα και καταλαμβάνει περίπου 98 

χιλιάδες εκτάρια. Το πάρκο είναι γνωστό για την 

ποικιλία της άγριας ζωής  και διαθέτει επίσης ένα 

μεγάλο αριθμό σημαντικών αρχαίων μνημείων, 

Πάρκο Γιάλα, Σρι Λάνκα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

που μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίων πολιτισμών που 

ήκμαζαν στην περιοχή. Θα απολαύσουμε ένα Σαφάρι 

στο πάρκο κατά τη διάρκεια του οποίου θα 

αναζητήσουμε ελέφαντες, αγριογούρουνα, λεο-

παρδάλεις, κροκόδειλους, αγριοβούβαλους κ.ά. 

Μετά το σαφάρι μας, αφήνουμε πίσω μας το Εθνικό 

Πάρκο Γιάλα και συνεχίζουμε για τις νότιες ακτές της 

Σρι Λάνκα. Θα κάνουμε στάση για μπάνιο σε παραλία 

που έχουμε ξεχωρίσει στα ταξίδια μας στη χώρα, και 

θα συνεχίσουμε για την πόλη Γκάλε, η οποία θα μας 

εντυπωσιάσει με το έντονο αποικιακό της χρώμα και 

την πλούσια ιστορία της, καθώς από την πόλη αυτή 

πέρασαν διαδοχικά Βρετανοί, Πορτογάλοι και 

Ολλανδοί. Την προσοχή μας πάντως θα τραβήξει το 

Φρούριο της πόλης, το οποίο κατασκευάστηκε από 

τους Πορτογάλους και στη συνέχεια επεκτάθηκε από 

τους Ολλανδούς το 1663. Το Φρούριο αυτό 

αποτελούσε σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού των 

πλοίων στη διαδρομή τους ανατολή – δύση και έχει 

ενταχθεί τον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Στην βόλτα μας στην παραλία ίσως 

δούμε και τους ντόπιους ψαράδες να εξασκούν τον 

παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος ανεβασμένοι πάνω 

σε καλάμια. 

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στη 

μεγάλη παραλία της Μπερουβέλα (ή στην περιοχή της 

Βασκαντούβα), με τους φοίνικες και τη σιμιγδαλένια 

άμμο είναι από τις πιο δημοφιλείς καρτ-ποσταλικές 

εικόνες της Σρι Λάνκα. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Παραλίες Μπερουβέλα (ή περιοχή Βα-

σκαντούβα) – Δραστηριότητες-έκπληξη  

Μετά το πρωινό μας θα έχουμε το χρόνο να απο-

λαύσουμε τις παραλίες, που είναι πνιγμένες από 

κοκκοφοίνικες. Για τη σημερινή ημέρα μάλιστα, το 

Versus έχει φροντίσει να γεμίσει τον χρόνο μας με δύο 

δραστηριότητες-έκπληξη, που θα θυμόμαστε για 

καιρό! Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Παραλίες Μπερουβέλα (ή περιοχή Βα-

σκαντούβα) 

Πρωινό ξύπνημα στις εξωτικές παραλίες της Σρι 

Λάνκα. Θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να 

απολαύσουμε στο έπακρο τις εξωτικές παραλίες, 

πνιγμένες από κοκκοφοίνικες. πριν αναχωρήσουμε, 

αργά το, για το Κολόμπο όπου θα κάνουμε τις 

τελευταίες βόλτες μας αλλά και μια απογευματινή 

περιήγηση στην πόλη.  

 

 

 

 

 

 

Beruwala Harbor  

 

____ 

Ψάρεμα με τον πατροπαράδοτο τρόπο 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για 

την επιστροφή μας στην Αθήνα.    

12η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ 

Λάρνακα  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ήμερο πρόγραμμα   

με προ-επέκταση στις 

Μαλδίβες 

Σημείωση: Ο Έλληνας αρχηγός σας συνοδεύει κατά την 

παραμονή σας στη Σρι Λάνκα, όχι όμως στις Μαλδίβες 

Διαμονή στις Μαλδίβες στο ξενοδοχείο – νησάκι Sun Island με 

ημιδιατροφή και μεταφορά με αεροπλάνο. 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Μάλε 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για τις Μαλδίβες. 

 

2η ημέρα: Μάλε (Μαλδίβες) 

Άφιξη στο Μάλε και μεταφορά με ταχύπλοο ή μικρό 

αεροπλάνο (ανάλογα με το ξενοδοχείο) στο νησί που θα μας 

φιλοξενήσει. Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων βρίσκεται στον 

Ινδικό Ωκεανό, 735 χλμ. δυτικά της Κεϋλάνης. Είναι μια αλυσίδα 

1.190 κοραλλιογενών τροπικών νησιών (atoll), εκ των οποίων 

μόνο τα 220 κατοικούνται, και τα οποία αναδύθηκαν με τη 

σταδιακή ανύψωση του πυθμένα της θάλασσας. Απλώνονται 

σαν γιρλάντα 800 χλμ. κάτω από το νοτιοδυτικό άκρο της 

Ινδίας, ανάμεσα στον Ισημερινό, και σε βόρειο γεωγραφικό 

πλάτος 7 μοιρών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η-4η ημέρα: Μαλδίβες 

Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσουμε τις ατέλειωτες 

αμμουδιές με τους κοκοφοίνικες και την τροπική βλάστηση. 

Θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε τον πλουσιότατο θαλάσσιο 

κόσμο με τα κοράλλια και τα πολλά και διαφορετικά είδη 

ψαριών, αλλά και να γευθούμε θαλασσινές λιχουδιές και 

χυμούς εξωτικών φρούτων δίπλα στο κύμα. 

 

5η ημέρα: Μάλε (Μαλδίβες) – Κολόμπο 

(Συνάντηση με το γκρουπ του 10ήμερου προγράμματος «Σρι 

Λάνκα, Πανόραμα»).  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 

της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο. Άφιξη και συνάντηση με το 

γκρουπ του 10ήμερου Προγράμματος «Σρι Λάνκα, 

Πανόραμα». Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί το ταξίδι μας στη Σρι 

Λάνκα όπως το ανωτέρω πρόγραμμα, από τη 2η ημέρα και 

μετά. 



 

 
 

 

 ** 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 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

       Από Αθήνα   Από Θεσσαλονίκη*     Από Λάρνακα** 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25.02 – 12 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.199 

€ 1.419 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.444 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 920 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22.02- 15 ΗΜΕΡΕΣ προέκταση Μαλβίδες 

€ 2.399 

€ 2.619 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.644 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 920 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:12.03, 28.03, 24.04, 18.05, 21.06 – 12 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.199 
€ 1.419 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.439 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: +920 €  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09.03, 25.03, 21.04, 15.05, 18.06 – 15 ΗΜΕΡΕΣ  

προέκταση Μαλβίδες  

€ 2.399 
€ 2.619 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 3.639 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: +990 €   

Έως 12-18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

  

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και η 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 4* sup, 5* - από τα καλύτερα στην κάθε 

περιοχή.  

 Ημιδιατροφή. 

 Μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, είσοδοι 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.  

 Θέαμα με τοπικούς χορούς στην Κάντυ.  

 Σαφάρι με jeep σε πάρκο της Σρι Λάνκα. 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα.  

 Εκδρομή στις φυτείες τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια και στο 

Τρινκομάλε στα βορειο-ανατολικά του νησιού. 

 Τοπικός ξεναγός, Έλληνας Αρχηγός.  

    Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 

Travel.   

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

 3 Διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες στο ξενοδοχείο Sun Island 4* 

sup.  

 Ημιδιατροφή 

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε με 

αεροπλάνο    

 Στις Μαλδίβες δεν θα υπάρχει Έλληνας αρχηγός 

 Υπόλοιπες παροχές όπως στο ανωτέρω βασικό πρόγραμμα 

"Σρι Λάνκα, Πανόραμα" 

 

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 εισόδου στη Σρι Λάνκα 35 

Δολάρια Αμερικής (εκδίδεται και πληρώνεται κατά την είσοδό 

σας στην χώρα) 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα 

οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, 

δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, 

δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, 

δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 

ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 

προκαταβολής κ.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: 995 € 

 Βίζα εισόδου στη Σρι Λάνκα 35 Δολάρια Αμερικής 

(εκδίδεται και πληρώνεται κατά την είσοδό σας στη χώρα) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά 

δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν 

είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 

στη δική σας κράτηση.    

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν 

και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική 

αίτηση που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@versustravel.eu


 

 
 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς 

οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς 

ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που 

προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

 

 

 

 

 

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

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 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, 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! 


