
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Αναχωρήσεις  10 ήμερο πρόγραμμα : 23.02, 16.03, 03.04, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05  
                                                                  15.06, 29.06, 11.07                              10  Ημέρες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     Αναχωρήσεις  12 ήμερο πρόγραμμα με Μαλδίβες : 21.02, 14.03, 01.04, 11.04, 25.04, 09.05                                   
                              23.05, 13.06, 27.06, 09.07                 12  Ημέρες                                                                                                                         
 
 

Σρι Λάνκα, Πανόραμα (Μαλδίβες)  
 

με Νουβάρα Ελίγια, Ανουρανταπούρα, Τρινκομάλε, Σαφάρι Ελέφαντα  

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. 

  

 

 

Μόνο στο Versus Travel τα καλύτερα ξενοδοχεία της Σρι 
Λάνκα – το EARL’S REGENCY 5* ή το AMAYA HILLS στην 

Κάντυ, το AMAYA LAKE στη Νταμπούλα και  το KINGSBURY 

5* στο Κολόμπο  
 

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σαφάρι με jeep 4x4 
σε πάρκο της Σρι Λάνκα 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

Η διαφορετικότητα 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 - όχι "κουτσουρεμένο" για μείωση κόστους, σε μια χώρα όπου οι οδικές 

διαδρομές είναι μεγάλες, χρονοβόρες και κουραστικές.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι με το Versus Travel έχουν ταξιδέψει στη Σρι Λάνκα οι 
περισσότεροι Έλληνες τουρίστες. 
 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

 Εκδρομή στην κουκλίστικη αποικιακή πόλη Νουβάρα Ελίγια και στις φυτείες τσαγιού 

 Σαφάρι με jeep 4x4 σε πάρκο της Σρι Λάνκα, για να έρθουμε σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και 

το ζωικό βασίλειο της χώρας 

 Θέαμα με τοπικούς χορούς και πάτημα πάνω στα κάρβουνα στην Κάντυ  

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα (όχι διαμονή, καθώς εκεί υπάρχουν μόνο πολύ 

απλά ξενοδοχεία) 

 Την παραλία Τρινκομάλε στην περιοχή των Ταμίλ 

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

ξενοδοχεία, το EARL’S REGENCY 5* ή το AMAYA HILLS στην Κάντυ και το KINGSBURY 5* στο Κολόμπο, 

μέσα στην πόλη και όχι στα περίχωρα ή στο αεροδρόμιο και το AMAYA LAKE 4* sup ή όμοιο του στη 

Νταμπούλα. Ζητάτε πάντα τα ξενοδοχεία που σας προσφέρουν και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 Το ταξίδι συνοδεύει εμπειρότατος αρχηγός του γραφείου μας, με πολλά ταξίδια στο ενεργητικό του  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  
 

Με το πρόγραμμα αυτό έχουμε τη δυνατότητα 3 επιπλέον διανυκτερεύσεων  

στις Μαλδίβες (προ-επέκταση στην αρχή του ταξιδιού) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 204   23.02        ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ           12:40    18:10 

  QR 656 24.02 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΛΟΜΠΟ            01:00    08:45   

QR 669   04.03 ΚΟΛΟΜΠΟ - ΝΤΟΧΑ    03:00   06:10  

QR 203   04.03 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ       07:10    11:20 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 204   03.04        ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΧΑ           20:55    01:10 +1 

  QR 656 04.04 ΝΤΟΧΑ – ΚΟΛΟΜΠΟ            02:15    09:35   

QR 657   12.04 ΚΟΛΟΜΠΟ - ΝΤΟΧΑ    03:25   05:45  

QR 211   12.04 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ       07:15    12:10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

  

 

 
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. Με προσεγμένη επιλογή διανυκτερεύσεων σε περιοχές με όμορφα 

ξενοδοχεία και όχι σε άλλες χωρίς τουριστική υποδομή. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλείνοντας 20 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, τη μεσαιωνική πόλη Πολοναρούα, τον αρχαιολογικό χώρο της 

Ανουρανταπούρα, την παραλία Τρινκομάλε στην περιοχή των Ταμίλ και την Κανίγια με τις 7 

ιαματικές πηγές. Μετά από ένα σαφάρι με jeep 4x4 στο Εθνικό Πάρκο Minneriya για να δούμε 

ελέφαντες και άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, συνεχίζουμε για τον περίφημο βράχο της 

Σιγκιρίγια, το πέτρινο "φρούριο-λιοντάρι" με νωπογραφίες των γυμνόστηθων "Παρθένων της 

Σιγκιρίγια", τον κήπο μπαχαρικών στο Μάταλε, τη φυτεία τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια και την 

τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης, την Κάντυ, με τον ιερό ναό στον οποίο 

φυλάσσεται το Δόντι του Βούδα.  

Με το πρόγραμμα αυτό έχουμε τη δυνατότητα 3 επιπλέον διανυκτερεύσεων στις Μαλδίβες. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Τσάι 
 

 

 

Είναι το πιο διαδεδομένο ρόφημα στον κόσμο μετά το νερό. 

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 καρδιάς και τη διούρηση, ενώ δεν έχει 

καμιά θρεπτική αξία. Στον καφέ η καφεΐνη απελευθερώνεται απότομα στον 

οργανισμό και 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 τσάι και η καλλιέργειά του 

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.  

 

Τύποι τσαγιού 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Earl's Regency Hotel 5* 

 

Το πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων Earl's Regency Hotel βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών οδικώς από τον 

Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης Kandy. Περιλαμβάνει ευρύχωρα καταλύματα με σπα, εξωτερική πισίνα και 

δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στο κεντρικό λόμπι και το Mount Batten Lounge & Spice Bar παρέχεται δωρεάν 

Wi-Fi.  

 

Amaya Hills 4* sup (τοπική κατηγοριοποίηση 5*)  
 

     
 

Το Amaya Hills 5* βρίσκεται στις γραφικές κορυφές των λόφων της Kandy με θέα στα κατάφυτα βουνά της 

Hanthana. Χτισμένο κατά μήκος των γραμμών του παλατιού, συνδυάζει τον παραδοσιακό πολιτισμό με την 

σύγχρονη πολυτέλεια.  

 

Amaya Lake 4* 

 

  
 
Δενδρόφυτα μονοπάτια οδηγούν στο πολυτελές Amaya Lake που βρίσκεται κατά μήκος των ακτών της 

λίμνης Kandalama. Απομονωθείτε και χλαρώστε μέσα στην ιστορική πόλη Dambulla ή ζήστε έντονα 

κάνοντας θαλάσσια σπορ στην λίμνη.  

Ξενοδοχεία 
 



 
 

 

Jetwing Lake 4* sup (τοπική κατηγοριοποίηση 5*)  

 

 

Το Jetwing Lake 5* βρίσκεται στη Ντάμπουλα, μόλις 6χμ από της φημισμένες σπηλιές της Ντάμπουλα. Το 
κατάλυμα βρίσκεται σε ένα δασώδες περιβάλλον και έχει θέα στη δεξαμενή νερού Siyambalaweva, 

καταφύγιο έκτασης 202 στρεμμάτων που προσφέρει φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες, εξωτερική πισίνα. 

The Kingsbury 5*  

 
 

Αυτό το εκπληκτικό ξενοδοχείο βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία πάνω στον ωκεανό. Η θέα από το Sky 

Lounge είναι εκπληκτική. Το λόμπι του ξενοδοχείου είναι ελκυστικό και σικάτο, με μαύρο και λευκό μάρμαρο, 

φρέσκα λουλούδια και πολυελαίους. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και άνετα με όλες τις σύγχρονες παροχές 

ενός  ξενοδοχείου 5*.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΟΛΟΜΠΟ    

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, 

το Κολόμπο.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ 

Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα περάσουμε από το παλιό κτίριο του 

Κοινοβουλίου, την πλατεία Ανεξαρτησίας, την παραλιακή 

λεωφόρο Galle Face Green και τη λίμνη Beira. Οι παλιές 

εκκλησίες, τα τζαμιά και οι ινδουιστικοί ναοί πέρα από το 

ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μαρτυρούν τις 

διάφορες εναλλαγές των επικυρίαρχων του νησιού. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ - ΑΝΟΥΡΑΝΤΑΠΟΥΡΑ -  ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

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 και που μεταφέρθηκε και 

φυτεύτηκε στην Ανουρανταπούρα, σ’ έναν ιερό χώρο 

αφιερωμένο στον Βούδα. Το δέντρο είναι άνω των 2200 

ετών και αποτελεί ένα από τα πιο παλιά του κόσμου. Θα 

επισκεφθούμε επίσης τη Ruwanweliseya, μια από τις 

πλέον γνωστές παγόδες της περιοχής. Χτισμένη τον 2ο 

π.Χ. αιώνα, αναπαριστούσε αρχικά το τέλειο "σφαιρικό 

σχήμα", το οποίο η μεταγενέστερη αναπαλαίωση δεν μπόρεσε να αποδώσει ακριβώς. Το άγαλμα του 

Samandhi Βούδα, του 4ου μ.Χ. αιώνα, απεικονίζει τον Βούδα σε στάση περισυλλογής. Ο πέτρινος ναός 

Isurumuniya είναι γνωστός για το λαξευτό κομψοτέχνημα των "Εραστών". Θα συνεχίσουμε οδικώς με 

προορισμό την Νταμπούλα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΕ & ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΙΓΙΑ - ΠΟΛΟΝΑΡΟΥΑ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη-λιμάνι Τρινκομάλε, που βρίσκεται στην επαρχία των Ταμίλ, για να 

ανακαλύψουμε τον πολιτισμό, την ιστορία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη γοητεία του. 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 

το 1639 από τους Ολλανδούς και καταλήφθηκε από τους Γάλλους το 1672. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 

για την Κανίγια, όπου θα επισκεφθούμε τις 7 ιαματικές πηγές της, που βρίσκονται σε περίπου 8 km από το 

Τρινκομάλε. Πρόκειται για 7 πηγές με διαφορετικές θερμοκρασίες, που τα νερά τους θεωρούνται ότι έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες για διάφορες ασθένειες. Θα συνεχίσουμε για την Πολοναρούα, 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 4 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 Κάντυ, καθώς και τα ερείπια του μοναστηριού. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας στη Νταμπούλα. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΒΡΑΧΟΣ ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ MINNERIYA/ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4X4 - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Σιγκιρίγια. Φθάνοντας θα ανεβούμε στον περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, 

ύψους 250 μέτρων. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο που αποτυπώνει τη δημιουργία της φύσης 

εναρμονισμένη με τις ανθρώπινες κατασκευαστικές δυνατότητες. Χτίστηκε το 477 μ.Χ. από τον βασιλιά 

Kasyapa. Είναι γνωστό και σαν το "φρούριο-λιοντάρι", λόγω του τεράστιου λιονταριού ύψους περίπου 3 m 



που φύλαγε την είσοδό του. Σήμερα σώζονται 

μόνο 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 

βασιλική 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. Στη συνέχεια θα επιδοθούμε σε ένα 

σαφάρι με  jeep 4x4 στο Εθνικό Πάρκο 

Minneriya, για να έρθουμε σε επαφή με την 

άγρια ζούγκλα της Σρι Λάνκα. Αναζητούμε 

ελέφαντες και άλλα ζώα και πουλιά στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στην Νταμπούλα. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΜΑΤΑΛΕ - ΚΑΝΤΥ 

Οι σπηλιές της Νταμπούλα, τις οποίες θα 

επισκεφθούμε σήμερα, 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 5 σπηλαίων με έκταση μεγαλύτερη από 2000 τετραγωνικά μέτρα, 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 μήκους 15 μέτρων. Τη σημαντικότητα και μοναδικότητα του μνημείου επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια και κατά τη 

διαδρομή μας προς την Κάντυ θα σταματήσουμε στο Μάταλε, όπου θα επισκεφθούμε ένα φυτώριο-κήπο 

μπαχαρικών. Τα μπαχαρικά, που για αιώνες υπήρξαν από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα είδη της Σρι Λάνκα, 

εκτός από τη μαγειρική, χρησιμοποιούνται επίσης για την παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών. Συνεχίζουμε 

για την όμορφη, καταπράσινη Κάντυ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ (Βοτανικοί Κήποι, Ξενάγηση) 

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα επισκεφθούμε 

τους βοτανικούς κήπους Περαντενίγια 

(Peradeniya), που αρχικά φυτεύτηκαν προς 

τέρψιν ενός βασιλιά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν 

από τους Βρετανούς. Στα 147 εκτάρια της έκτασής 

τους συναντά κανείς εκπληκτικές ποικιλίες φυτών, 

λουλουδιών και δέντρων. Θα ακολουθήσει η 

ξενάγησή μας στην γραφική πόλη της Κάντυ, που 

υπήρξε η τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων 

της Κεϋλάνης. Είναι χτισμένη στις όχθες μιας 

τεχνητής λίμνης που κατασκευάστηκε από τον 

τελευταίο βασιλιά, τον Sri Wickrama Rajasinghe το 

1798, ενώ ο ποταμός Μαχαβέλι, την περιβάλλει 

σαν λαμπερό κόσμημα γύρω στον λαιμό της. Επίσκεψη στον ιερό ναό στον οποίο φυλάσσεται το κειμήλιο 

του δοντιού του Βούδα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο θέατρο για να παρακολουθήσουμε τοπικούς χορούς, 

οι οποίοι τελειώνουν με πάτημα σε αναμμένα κάρβουνα. Διανυκτέρευση.   

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ - ΚΑΝΤΥ  

Η ημέρα περιλαμβάνει άλλη μια θαυμάσια διαδρομή σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, με στάση στους 

καταρράκτες Ραμπόντα. Θα μεταβούμε σε 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. Θα συνεχίζουμε για την "κηπούπολη" 

Νουβάρα Ελίγια, που το όνομά της σημαίνει "Πόλη του 

Φωτός". Βρίσκεται σε ένα υπέροχο ορεινό τοπίο (υψόμετρο 

1.868 μέτρα) στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της 

Σρι Λάνκα, του Pidurutalagala (2.760 μέτρα). Η αγαπημένη 

αυτή πόλη των Βρετανών κτίστηκε στα πρότυπα της 

Εγγλέζικης επαρχίας με χαρακτηριστικά σπίτια που 

θυμίζουν έντονα τις εξοχικές κατοικίες των Άγγλων. 

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην 

Κάντυ. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ - 

ΚΟΛΟΜΠΟ 

Πρωινή αναχώρηση για το Κολόμπο. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην Πινναβέλα για να δούμε το 

ορφανοτροφείο των ελεφάντων, το οποίο ιδρύθηκε το 1975. Κτισμένο κοντά σε ένα ποτάμι, στεγάζει και 

φροντίζει τα άρρωστα και τραυματισμένα αυτά ζώα. Εκεί βρίσκονται περίπου 70 ελέφαντες, πολλοί από τους 

οποίους βρέθηκαν τραυματισμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Στην συνέχεια θα έχουμε βραδινό προσφορά από 

το versus και στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν.  

 

 

 

 

 

               Μαλδίβες 
 

Διακοπές σε μερικά από τα πιο ονειρικά νησιά στον πλανήτη 
 

Όσα κι αν έχετε ακούσει για τις Μαλδίβες, τα "πολύτιμα πετράδια" του Ινδικού ωκεανού, όσες φωτογραφίες κι 

αν έχετε δει, δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν το συναίσθημα που δημιουργείται στον ταξιδιώτη όταν 

φθάνει σε ένα από τα 220 κατοικήσιμα νησιά του συμπλέγματος (από τα συνολικά 1.190) και που τον αφήνει 

άφωνο. Υπάρχουν 1.190 λόγοι - όσα και τα νησάκια που τις αποτελούν - για να “ναυαγήσετε” οικειοθελώς 

στα διάφανα νερά τους… και ελάχιστοι ή μάλλον κανένας για να επιστρέψετε στην πραγματικότητα! Μοιάζουν 

με σκόρπιες μελανές κηλίδες στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά κρύβουν μέσα τους όλες τις ηδονές του εξωτικού 

παράδεισου. Καθώς το αεροπλάνο κατεβαίνει, ανοίγεται μπροστά σας ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον: 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



αμέτρητα μικροσκοπικά νησιά ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σαν σμαραγδένιες χάντρες, "λεκιάζοντας" το 

βαθύ μπλε του ωκεανού. Οι μαγευτικές παραλίες με τις ατέλειωτες ζαχαρένιες αμμουδιές και τα 

γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, η τροπική βλάστηση, ο ασύλληπτης ομορφιάς υποβρύχιος πλούτος με τα 

πολλά και διαφορετικά είδη τροπικών ψαριών και τα πολύχρωμα κοράλλια, τα εξωτικά ζουμερά φρούτα και 

τα ζωηρά χρώματα, συνθέτουν ένα περιβάλλον ηρεμίας και αναζωογόνησης, ένα ονειρεμένο σκηνικό για 

διακοπές ξεγνοιασιάς και γαλήνης. Διαθέτοντας κάποιους από τους εντυπωσιακότερους κοραλλιογενείς 

υφάλους, οι Μαλδίβες δεν θα μπορούσαν να μην αποτελούν έναν από τους must προορισμούς για τους 

λάτρεις των καταδύσεων. Ακόμα όμως και με έναν απλό αναπνευστήρα μπορείτε εύκολα να θαυμάσετε τα 

κοράλλια και τα πολύχρωμα ψάρια που θα κολυμπούν δίπλα σας.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

0 ΗΜΕΡΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση που 

αναχωρεί τις πρώτες πρωινές ώρες.  
 

1η  ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΑΛΕ 

Αναχώρηση και άφιξη αυθημερόν 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 km 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 ΝΔ άκρο της 

Ινδίας, ανάμεσα στον ισημερινό και σε βόρειο γεωγραφικό 

πλάτος 70. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

2η-3η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσουμε τις ατέλειωτες 

ζαχαρένιες αμμουδιές με τους κοκκοφοίνικες 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. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛΔΙΒΕΣ/ΜΑΛΕ - ΚΟΛΟΜΠΟ  

(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". Συνεχίζουμε όλοι μαζί το ταξίδι μας στη Σρι Λάνκα όπως το ανωτέρω πρόγραμμα 

από την 2η ΗΜΕΡΑ και μετά 

  

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΛΟΜΠΟ - ΑΝΟΥΡΑΝΤΑΠΟΥΡΑ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

6η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΤΡΙΝΚΟΜΑΛΕ & ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΙΓΙΑ - ΠΟΛΟΝΑΡΟΥΑ - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ  

7η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΒΡΑΧΟΣ ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ MINNERIYA/ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ JEEP 4X4 - ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ 

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ - ΜΑΤΑΛΕ - ΚΑΝΤΥ 

9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ (Βοτανικοί Κήποι, Ξενάγηση) 

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ - ΚΑΝΤΥ  

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΤΥ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ – ΔΕΙΠΝΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑ  

12η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

Προ - Επέκταση στις Μαλδίβες 

Ο Έλληνας αρχηγός σας συνοδεύει κατά την παραμονή σας στη Σρι Λάνκα, όχι όμως στις Μαλδίβες 

 



 ** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  αφορούν πτήσεις  από Λάρνακα 

χωρίς  πέρασμα από Αθήνα.  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/02 

10ήμερο πρόγραμμα «Σρι Λάνκα - Πανόραμα»  

1059 € 
1219 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1989 € 
Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 600 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 10/03, 03/04, 13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 15/06, 29/06, 11/07 

10ήμερο πρόγραμμα «Σρι Λάνκα - Πανόραμα» 

1099 € 
1259 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2029 € 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 600 € 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 21/02 

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ( ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 20/02 ΤΟ ΒΡΑΔΥ) 

Sun Island 4*sup 
Μεταφορά με αεροπλάνο από/προς Μάλε & Ημιδιατροφή  

1999 € 
2159 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2999 € 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 850 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 12/03 

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ( ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 13/03 ΤΟ ΒΡΑΔΥ) 

Sun Island 4*sup 
Μεταφορά με αεροπλάνο από/προς Μάλε & Ημιδιατροφή 

2059 € 
2219 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

3059 € 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 850 € 
 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό  

 Ξενοδοχεία 4*sup, 5* - από τα καλύτερα στην κάθε 

περιοχή  

 Ημιδιατροφή και ένα επιπλέον βραδινό στο 

Κολόμπο την τελευταία ημέρα. 

 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 στην περιοχή των Ταμίλ 

 Τοπικός ξεναγός, Έλληνας Αρχηγός  

    Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel      

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

 3 Διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες σε ξενοδοχείο 4*sup. επιλογής σας 

 Ημιδιατροφή 

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε με ταχύπλοο ή αεροπλάνο (ανάλογα το ξενοδοχείο 

 επιλογής σας) 

 Στις Μαλδίβες δεν θα υπάρχει Έλληνας αρχηγός 

 Υπόλοιπες παροχές όπως στο ανωτέρω βασικό πρόγραμμα "Σρι Λάνκα, Πανόραμα" 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 01/04, 11/04, 25/04, 09/05, 23/05, 13/06, 27/06, 09/07  

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ( ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 31/03 ΤΟ ΒΡΑΔΥ) 

Sun Island 4*sup 

Μεταφορά με αεροπλάνο από/προς Μάλε & Ημιδιατροφή 

 

2059 € 
2219 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

3059 € 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 850 € 
ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ WATER BUNGALOW  ΣΕ ΠΑΣΑΛΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 160 €  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Έως 12-18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ 



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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (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: :  Σρι Λάνκα: 750 € / Σρι Λάνκα – Μαλβίδες: 800 € 

 Βίζα εισόδου στη Σρι Λάνκα 35 Δολάρια Αμερικής (εκδίδεται και πληρώνεται κατά την είσοδό σας στην 

χώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

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

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

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

του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

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

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

πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

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

της προκαταβολής.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

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

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

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 



 
 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος 

του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας 

στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων 

Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς 

εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 

Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

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

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

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

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

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

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € (για προγράμματα κάτω των 2.500 €) ή 1000 € 

(για προγράμματα άνω των 2.500 €) κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί 

από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18 για 

προγράμματα άνω των 2.500€). Σας συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε 

έγκαιρα είτε από το τμήμα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που 

θα επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, για να 

πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 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 του γραφείου μας.   

  



Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη 

εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά 

και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 

οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για εμάς ο 

ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

 Άτοκες δόσεις  

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

με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 

που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 

περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την επιστημονική 

κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας 

σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα 

την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του Versus Travel 

με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως 

προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι 

έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  
 



 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η πρώτη 

ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεματικές βραδιές με σημαντικούς 

καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές 

πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και 

καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του 

Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές 

τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές 

συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και κουβεντούλα με θέα 

την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η 

είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική 

όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  Βeach  

σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους 

θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 

του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη 

μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι 

στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν 

τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 

ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε 

απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι 

σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 

πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας Versus. 

Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air 

France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 



βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του 

ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 


