
 

   

ΤΟ ΒΟΡΝΕΟ ΤΟΥ VERSUS TRAVEL ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΣΤΟ ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΙΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ… 

            

Αναχωρήσεις 2021 : 23.05, 26.06, 30.07, 22.08, 24.09, 21.10, 21.11           16 ημέρες 

              

Στα άδυτα της Ζούγκλας του Βόρνεο  
Μπρουνέι: το μυστηριώδες σουλτανάτο της ζούγκλας 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 
Tο ταξίδι του Versus Travel δεν έχει καμία σχέση με τα 

οργανωμένα ταξίδια. Είναι μια οικολογική εμπειρία. Μια 

εξειδικευμένη περιήγηση ανάμεσα στα μοναδικά δέντρα 

χιλιάδων χρόνων και στα σπάνια λουλούδια που 

σχηματίζουν ζωντανά και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Μια 

βαρκάδα στα πολύτιμα νερά που ξεδιψούν τα άγρια ζώα και 

χαρίζουν ζωή στον πλανήτη. Μια ξενάγηση στα ξύλινα 

σπίτια των ιθαγενών, που επιβιώνουν μέσα στη ζούγκλα 

κυνηγώντας ζώα και συλλέγοντας καρπούς και θεραπευτικά 

βότανα. Ορισμένες από τις φυλές που συναντάμε λέγεται 

πως ήταν άλλοτε κανίβαλοι ή κυνηγοί κεφαλών. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

➢ Διαμονή σε εξαιρετικό resort 5* στην Κότα Κιναμπαλού για 

να νιώσουμε τη μαγεία των τροπικών. Διαμονή σε 5* 

ξενοδοχείο στο Κουτσίνγκ. Διαμονή σε πολύ καλά lodge 

στη ζούγκλα. Διαμονή σε ξενοδοχείο παλάτι 5* Deluxe (για 

εμάς 6*) Empire στο Μπρουνέι. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός Μπρουνέι). Πλήρης 

διατροφή στο Μούλου, στο Σεπιλόκ και στο Σουκάου. 

➢ Ξενάγηση στην Κουάλα Λουμπούρ. 

➢ Επίσκεψη στα λατρευτικά Σπήλαια Μπατού. 

➢ Διαμονή μέσα στην απάτητη ζούγκλα του Βόρνεο, στον 

ποταμό Κιναμπατανγκάν. 

➢ Ξενάγηση στην Κουτσίνγκ.  

➢ Εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο  Σαντουμπόνγκ  και στο Εθνικό 

Πάρκο Τούνκου Αμπτούλ Ραχμάν. 

➢ Βαρκάδα στο δάσος Μανγκρόβε. 

➢ Βαρκάδα προς τα κοραλλιογενή τροπικά νησιά Σατάνγκ, 

από την Κότα Κιναμπαλού στην επαρχία Σαμπάχ του 

Βόρνεο. 

➢ Εξορμήσεις στη ζούγκλα του σπάνια επισκεπτόμενου 

Εθνικού Πάρκου Μουλού. Είσοδος με βάρκα στο Σπήλαιο 

του Ανέμου, στο Εθνικό Πάρκο Μούλου. Στο πάρκο αυτό 

έχουμε επιλέξει lodge 5* για τη διαμονή μας. 

➢ Βαρκάδα στον ποταμό Μελινάου στο Εθνικό Πάρκο 

Μούλου. 

➢ Πέρασμα στις κρεμαστές γέφυρες Μούλου πάνω από τη 

ζούγκλα, μία εμπειρία ζωής. 

➢ Ξενάγηση στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι, έναν 

απομονωμένο παράδεισο και διαμονή στο ξενοδοχείο 

Empire, ένα ξενοδοχείο-παλάτι, από τα καλύτερα στον 

κόσμο, η κατασκευή του οποίου στοίχισε όσο η κατασκευή 

των πύργων Petronas στην Κουάλα Λουμπούρ. 

➢ Ξενάγηση στην Κότα Κιναμπαλού 

➢ Επίσκεψη στο Κέντρο Αποκατάστασης Ουρακοτάγκου, 

Αρκούδας και Πιθήκου του Σεπιλόκ 

➢ Επίσκεψη στα Σπήλαια Γκοναντόνγκ. 

➢ Διαμονή και εξερεύνηση με βαρκάδες της ζούγκλας  

Κιναμπαταγκάν, ένα από τα πιο συγκλονιστικά τροπικά 

δάση που έχουμε γνωρίσει στα ταξίδια μας στον κόσμο. 

➢ Ακολουθούμε το Μονοπάτι του Βούκερου (παραδείσιο 

πουλί του Βόρνεο), στο Σουκάου. 

➢ Επίσκεψη με πλοίο στα κοραλλιογενή νησιά του Εθνικού 

Πάρκου Τουνκού Αμπτούλ Ραχμάν. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός/συνοδός. 

 

 

Στα άδυτα της 

Ζούγκλας του 

Βόρνεο 

Το Βόρνεο του Versus Travel είναι ένα 

ταξίδι με ιδεολογία. Περπατάμε σε μερικά 

από τα πιο συγκλονιστικά τροπικά δάση 

του πλανήτη. Στο Μπρουνέι, 

ανακαλύπτουμε ένα μυστηριώδες 

σουλτανάτο της ζούγκλας. Μετά από 

αυτό το ταξίδι, δεν είσαι πια ο ίδιος 

άνθρωπος. 

 

Ένα πρόγραμμα αποκλειστικά 

διαμορφωμένο για τους ταξιδιώτες του 

Versus Travel με γνώμονα την πλήρη 

κάλυψη ενός μεγάλου και ιδιαίτερου 

φάσματος ιστορικών, πολιτιστικών και 

φυσιολατρικών αξιοθέατων του Βόρνεο. 

Το ονομάζουμε «Στα άδυτα της ζούγκλας 

του Βόρνεο» και αυτό ακριβώς είναι που 

κάνουμε σ’ αυτό το ταξίδι: εξερευνούμε το 

Βόρνεο από άκρη σ’ άκρη, ερχόμαστε σε 

απίθανα μέρη, απάτητες ζούγκλες, 

διαμένουμε μέσα στη ζούγκλα του 

Βόρνεο, μπαίνουμε σε τεράστιες σπηλιές, 

βλέπουμε σπάνια ζώα που δεν θα δούμε 

πουθενά αλλού, πλέουμε σε ποτάμια, 

επισκεπτόμαστε το σουλτανάτο του 

Μπρουνέι, εξερευνούμε απομονωμένες 

περιοχές που εξάπτουν τη φαντασία και 

το ταξιδιωτικό μας ένστικτο. 

Είναι ένα ξεκούραστο ταξίδι (παρά το 

εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμά του) και 

ποιοτικά άριστο. Αποτελεί την καλύτερη 

επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν 

το αληθινό Βόρνεο και δεν συμβιβάζονται 

με τις συνηθισμένες εμπορικές 

προτάσεις.  

Υποσημείωση: Το κυβερνητικό σχέδιο στο 

Βόρνεο είναι να εξαλειφθεί η χρήση 

πλαστικών. Οπότε προτείνουμε να φέρετε 

μαζί σας στο ταξίδι το δικό σας μπουκάλι 

για νερό.  
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Αν ένας ζωγράφος έχει αποδώσει την αίσθηση και την πολυχρωμία του τροπικού δάσους είναι σίγουρα ο 

Τελώνης Ρουσό (1844-1910), παρότι ποτέ στη ζωή του δεν βγήκε έξω από το Παρίσι. Να όμως που τα πυκνά 

πράσινα των δέντρων, τα φλογερά κόκκινα και φούξια των λουλουδιών (όπως του ιβίσκου και της ορχιδέας), τα 

υγρά γαλάζια και τα θερμά καφετιά των ποταμών, όπως τα βλέπουμε στα έργα του Ρουσό, είναι ακριβώς η 

χρωματική αίσθηση που φυτρώνει βαθιά μέσα στην ψυχή του επισκέπτη μιας αληθινής ζούγκλας.  

Η άλλη αίσθηση που επίσης δεν ξεχνιέται με τίποτε, είναι εκείνη που σου αφήνει η ατμόσφαιρα μέσα στο πυκνό 

δάσος. Απλώνεται σαν υγρό, ζεστό και ταυτοχρόνως δροσερό πέπλο και σε περιβάλει σε κάθε σου βήμα. Είναι 

μεθυστική, εξαγνιστική, απόκοσμη. Σ’ αυτήν ανατρέχεις όταν θέλεις να ξαναφέρεις στο μυαλό σου τη ζωή μέσα 

στον δαίδαλο του Δάσους της Βροχής για να αποδράσεις από την καθημερινότητα. Και αυτός ακριβώς είναι ο 

σκοπός του ταξιδιού μας στο Βόρνεο. Να σας προσφέρει μια καταβύθιση στη μαγεία της άγριας φύσης.  

Αλλά… τι είναι το Βόρνεο; Ας λύσουμε τυχόν απορίες. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και το 

μεγαλύτερο της Ασίας. Σε έκταση όσο πέντε Ελλάδες και κάτι. Βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας, στη θαλάσσια 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και ανήκει διοικητικά σε τρεις χώρες: Μπρουνέι και Μαλαισία στα 

βορειοδυτικά (Βόρνεο), Ινδονησία στα νοτιοανατολικά (Καλιμαντάν). Εμείς θα ταξιδέψουμε στο μαλαισιανό 

τμήμα (που περιλαμβάνει και το Σουλτανάτο του Μπρουνέι), και θα το καλύψουμε από τον Νότο μέχρι τον Βορρά, 

ενώ θα μπαίνουμε σε κάθε σταθμό και στην ενδοχώρα, όπου βρίσκονται τα δάση. Το Βόρνεο περιλαμβάνει ένα 

από τα παλαιότερα τροπικά δάση στον κόσμο. Το Δάσος της Βροχής. Αυτό το δάσος θα γνωρίσουμε 

πηγαίνοντας εκεί. 

Και θα το γνωρίσουμε πραγματικά, διότι το ταξίδι που οργανώνει το Versus Travel δεν έχει καμία σχέση με τα 

κοινά οργανωμένα ταξίδια. Έχει ιδεολογία. Είναι μια οικολογική εμπειρία. Μια εξειδικευμένη περιήγηση ανάμεσα 

στα μοναδικά δέντρα χιλιάδων χρόνων και στα σπάνια λουλούδια που σχηματίζουν ζωντανά και ανεκτίμητα 

έργα τέχνης. Μια βαρκάδα στα πολύτιμα νερά που ξεδιψούν τα άγρια ζώα και χαρίζουν ζωή στον πλανήτη. Μια 

ξενάγηση στα ξύλινα σπίτια των ιθαγενών, που επιβιώνουν μέσα στη ζούγκλα κυνηγώντας ζώα και συλλέγοντας 

καρπούς και θεραπευτικά βότανα. Ορισμένες από τις φυλές που συναντάμε λέγεται πως ήταν άλλοτε κανίβαλοι 

ή κυνηγοί κεφαλών.  

Φυσικά σήμερα αυτός ο κόσμος χάνεται. Ωστόσο λίγο προτού χαθεί, το να τον ζήσει κανείς έστω για 17 ημέρες, 

είναι μια εμπειρία τόσο πολύτιμη, όσο όλο το χρυσάφι της Γης. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Πρώτος σταθμός διανυκτέρευσης είναι η πολύβουη και κοσμοπολίτικη Κουάλα Λουμπούρ στη χερσόνησο της 

Μαλαισίας, με το ινδο-ισλαμικό αρχιτεκτονικό στιλ, τους καταπράσινους κήπους, τα 500 είδη ιβίσκου, τις εξωτικές 

γεύσεις και τη μαγική ατμόσφαιρα.  

Κι από ‘κει πετάμε για Κουτσίνγκ, την πρωτεύουσα της βορνεατικής επαρχίας του Σαραγουάκ. Ο πληθυσμός 

αυτής της πόλης είναι ένα ενδιαφέρον μείγμα Κινέζων, Μαλαισιανών, Ινδών, αλλά και ιθαγενών Ιμπάν, Καγιάν 

και Μπινταγιού, ο καθένας με τη θρησκεία του, ο καθένας με τον δικό του τρόπο ζωής. Μέσα στο μωσαϊκό της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής που συνομιλεί με την αποικιοκρατική, ξεφυτρώνουν εδώ κι εκεί κινέζικες βουδιστικές 

παγόδες, χριστιανικές εκκλησίες, ένας ναός Σιχ, μουσουλμανικά τεμένη, εντυπωσιακοί ουρανοξύστες, γραφικά 

σπιτάκια, όλα μαζί σε τέλεια αρμονία.  

Ακολουθεί η μεταφορά και διανυκτέρευση στο Εθνικό Πάρκο Γκουνούνγκ Μούλου, με τα εντυπωσιακά 

συστήματα σπηλαίων που είναι διάσημα για τους περίτεχνους ασβεστολιθικούς σταλακτίτες. Το πρόγραμμα του 

ταξιδιού περιλαμβάνει και μία απολαυστική πεζοπορία σε αερογέφυρα, μέσα στις φυλλωσιές του τροπικού 

πάρκου.  

Και μετά μεταφερόμαστε πάλι στον πολιτισμό, για δύο βραδιές στο φημισμένο Σουλτανάτο του Μπρουνέι. 

Φημισμένο για τον πλούτο του καθώς όλοι οι κάτοικοι διαθέτουν από ένα σπίτι χωρίς χρέη. Για τον μοντέρνο 

Σουλτάνο του που βλέπουμε φωτογραφίες του μέχρι και στα σούπερ μάρκετ. Για τον χρυσό που κοσμεί τα πάντα, 

με αποκορύφωμα το Βασιλικό Μουσείο, το μεγάλο τέμενος με τους 29 χρυσούς τρούλους και τα ισάριθμα 

μαρμάρινα σκαλοπάτια, αλλά και το «Παλάτι της Γνώσης» που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και εκεί διαμένει 

ο Σουλτάνος.  

Μετά τον αστραφτερό πλούτο του πολιτισμού, βυθιζόμαστε πάλι στον βαθύ πλούτο της φύσης. Επόμενη 

διανυκτέρευση, η Κότα Κιναμπαλού. Από εδώ αρχίζει μια μεγάλη περιήγηση στον μεγαλύτερο βοτανολογικό 

παράδεισο του πλανήτη, με τα 4.000 είδη φυτών και τα εντυπωσιακά άγρια ζώα. Από εδώ και πέρα η φυσιοδιφική 

εμπειρία γίνεται hardcore. Εξερευνούμε το θρυλικό πάρκο του βουνού Κιναμπαλού, το Δάσος της Βροχής, με τα 

σαρκοβόρα φυτά, τις σπάνιες ορχιδέες και τα ανθοφόρα ροδόδεντρα.  

Εν συνεχεία πετάμε για το Σεπιλόκ, μια μικρή πόλη, διάσημη για τα κέντρα αποκατάστασης του ουρακοτάγκου, 

της αρκούδας του ήλιου, του πίθηκου με προβοσκίδα και του ασημί σεμνοπίθηκου. Πρόκειται για ζώα που 

συναντάμε μόνο στο Βόρνεο και που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Θα τα δούμε μέσα στο φυσικό περιβάλλον 

τους, το Δάσος της Βροχής. Ναι κάπως έτσι θα περιέγραφε κανείς τη μαγεία της εμπειρίας! 

 Ή μπορεί να την περιέγραφε και σαν μία βαρκάδα στον επόμενο προορισμό μας, το το Σουκάου. Εκεί θα 

μείνουμε για δύο νύχτες στο πολυβραβευμένο ξενοδοχείο Sukau Rainforest Lodge, στο οποίο κοιμάσαι μέσα 

στην πυκνή βλάστηση, περιβάλλεσαι από παραδείσια πουλιά, απολαμβάνεις δείπνο με κεριά πάνω στο ποτάμι. 

Στις άρτια οργανωμένες βαρκάδες, που παρέχει το εξειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου, θα συναντήσουμε 

τους «Μεγάλους 5 του Βόρνεο». Ποιοι είναι; Ας γίνουν οι συστάσεις: είναι ο πίθηκος με προβοσκίδα, ο 

κροκόδειλος, ο ελέφαντας, ο ουρακοτάγκος και ο ρινόκερος. Μας κοιτάνε, μας χαιρετάνε, μας θυμίζουν ποιοι 

είμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας σε αυτόν τον πλανήτη, και μετά πηγαίνουν ήσυχα να κοιμηθούν.  

Ναι, μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε ειρηνικά σε αυτόν τον πλανήτη και το συγκεκριμένο ταξίδι το αποδεικνύει. 

Σας το είπαμε από την αρχή. Το Βόρνεο του Versus Travel είναι ένα ταξίδι με ιδεολογία. Μετά από αυτό, δεν είσαι 

πια ο ίδιος άνθρωπος. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κιναμπατανγκάν 

Ο ποταμός Κιναμπατανγκάν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στη Μαλαισία, έχει μήκος 560 

χιλιόμετρα, ξεχύνεται από τα βουνά του Σαμπάχ νοτιοδυτικά και εκβάλλει στη βόρεια 

θάλασσα Σουλού. Συγκεντρώνει 10 πρωτεύοντα είδη άγριων ζώων και 4 είδη μαϊμούδων. 

Σε αυτόν δροσίζονται πέρα από τον ελέφαντα, τον ρινόκερο και τον κροκόδειλο, αρκούδες, 

ελάφια, αγριόγατες, λεοπαρδάλεις, φίδια και σαύρες. Επίσης στα κλαδιά των γύρω 

δέντρων, φωλιάζουν 27 είδη νυχτερίδων και 200 είδη πουλιών.  

 

Ο ποταμός είναι φυσικά μια τεράστια προστατευμένη περιοχή. Στις όχθες του θα δούμε έλη 

μανγκρόβιων δέντρων, με τις ρίζες τους να φυτρώνουν στον υγρό πυθμένα αλλά τμήμα 

τους να είναι και εμφανές πάνω από την επιφάνεια του νερού. Τα δέντρα αυτά σχηματίζουν 

μοναδικούς υγροβιότοπους. Επίσης ένα άλλο εντυπωσιακό φαινόμενο, είναι οι λίμνες 

Κέρατα του Βοδιού που σχηματίζονται κατά μήκος του ποταμού. Εμείς θα πάμε σε μία από 

αυτές, την Κελενανάπ. Πρόκειται επίσης για πολύτιμο οικοσύστημα. Η ονομασία Κέρατο 

του Βοδιού οφείλεται στο σχήμα, το οποίο είναι πεταλοειδές ή μοιάζει πράγματι με κέρατο 

βοδιού. Στην πραγματικότητα αυτές οι λίμνες είναι παραποτάμια τμήματα του 

Κιναμπατανγκάν, χωρίς πηγή και εκβολή.  

 

Στην περιοχή του Κιναμπατανγκάν θα ξεκινήσουμε και την αναζήτηση του βούκερου! 

Βούκερος ονομάζεται μία οικογένεια παραδείσιων πουλιών, παμφάγων, με πολύ μεγάλο 

ράμφος. Το ράμφος πέρα από το ότι είναι χρωματιστό αναλόγως το είδος, π.χ. κόκκινο, 

κίτρινο, πορτοκαλί, συχνά καλύπτεται στο πάνω μέρος και από ένα έξτρα κερατοειδές 

τμήμα. Γενικώς ο βούκερος είναι ένα εξωπραγματικό πουλί, το οποίο ζει μόνο σε τροπικά 

δάση. Τα είδη του είναι οχτώ και όλα θα τα δούμε στη βόλτα μας. Θα ακολουθήσουμε, 

συνοδεία οδηγού που θα μας εξηγεί τα πάντα, το ξύλινο Μονοπάτι του Βούκερου μέσα στο 

Δάσος της Βροχής. Στη βόλτα μας φυσικά θα δούμε και άλλα ζώα… όπως το 

αγριογούρουνο με μούσι (η φύση έχει μεγάλη φαντασία!), χιμπατζήδες, πιθηκάκια, 

ελέφαντες κτλ.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη στο Κέντρο Αποκατάστασης στο Σεπιλόκ ξεκινά με τους προσφιλείς μας ουρακοτάγκους. 

Προσφιλείς, διότι το 96,4% του DNA τους είναι όμοιο με το ανθρώπινο. Το ύψος τους είναι 1,40 μ. και 

ζυγίζουν έως 70 κιλά. Στο Κέντρο Αποκατάστασης του Σεπιλόκ, η Αστυνομία παραδίδει μωρά 

ουρακοτάγκων που προορίζονταν για παράνομη εξαγωγή. Στόχος λοιπόν είναι η επανένταξή τους 

στο τροπικό δάσος ύστερα από μεθοδική εκπαίδευση ώστε να είναι ικανά να συλλέξουν ανεξάρτητα 

την τροφή τους. Πριν από την ξενάγηση θα δούμε σχετικό βίντεο. Μετά θα περπατήσουμε για 10 

λεπτά μέσα στο τροπικό δάσος πάνω σε ξύλινα μονοπάτια για να παρακολουθήσουμε το δεκατιανό 

τάισμα! Το μενού θα είναι γάλα και μπανάνες.  

Εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στο επόμενο Κέντρο Αποκατάστασης, της αρκούδας του ήλιου. Αυτή 

είναι η μικρότερη αρκούδα στον κόσμο, με μέγιστο ύψος 1,50 μ. και βάρος 80 κιλά. Συνήθως είναι 

μαύρη με κόκκινο ή καφέ σχέδιο στον λαιμό. Άλλο χαρακτηριστικό της είναι η πολύ μακριά γλώσσα 

(20-25 εκ.) την οποία βγάζει, όπως θα δούμε όλη έξω, για να αρπάξει έντομα ή για να τη βυθίσει στο 

μέλι. Γλυκιά ζωή! 

Συνεχίζουμε με την  

Ο κύριος πίθηκος με προβοσκίδα! Κυκλοφορεί σχεδόν αποκλειστικά πάνω στα δέντρα, και τον 

συναντάμε σε… φωτεινό πορτοκαλί, κοκκινωπό ή κίτρινο χρώμα. Η προβοσκίδα του έχει μήκος 

περίπου 10 εκ. Οι ειδικοί λένε πως χρησιμεύει για σεξουαλικούς… λόγους. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο 

πιο δυνατά ακούγεται το φωνητικό ερωτικό κάλεσμα! Πάντως οι πίθηκοι την χρησιμοποιούν και για 

να τρέφονται. Στο Κέντρο Αποκατάστασης των πιθήκων, θα παρακολουθήσουμε και το τάισμα των 

ασημί σεμνοπίθηκων. Άλλο ένα πανέμορφο είδος που συναντάμε μόνο στο Βόρνεο. Εδώ το 

χαρακτηριστικό, πέρα από το ασημί τρίχωμα, είναι η γυμνή πολύ μακριά ουρά, που περιστρέφεται 

γύρω από τα κλαδιά και τους βοηθάει να εκτελέσουν τον εντυπωσιακό χορό τους πάνω στα δέντρα. 

Και αυτοί σπανίως κατεβαίνουν στο έδαφος.  

Επειδή σίγουρα θα θέλετε να φωτογραφίσετε αυτά τα σπάνια ζώα να ξέρετε πως οι φακοί για 

ζουμάρισμα διαμέτρου 100-400 χιλ., οι βιντεοκάμερες για προσωπική χρήση και ο εξοπλισμός τους, 

έχουν χρέωση ανά τεμάχιο 10,00 ρινγκίτ (2,17 ευρώ). Οι φακοί διαμέτρου 400 χιλ. και άνω, και κάθε 

εξοπλισμός παραγωγής φιλμ έχει χρέωση ανά μονάδα 1.000 ρινγκίτ (217,49 ευρώ). Η εξόφληση 

γίνεται μόνο μετρητοίς.  

 

Κέντρο Αποκατάστασης  
ουρακοτάγκου - αρκούδας του ήλιου – πιθήκου με προβοσκίδα 

«Αρκούδα του ήλιου» στο Σεπιλόκ  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, το Σουλτανάτο του Μπρουν  
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, ο ισλαμικός θύλακας 

που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Βόρνεο, στη ΝΑ Ασία. Η χλιδή του πετρελαιοπαραγωγού σουλτανάτου του 

Μπρούνεϊ με τα μεγαλόπρεπα τζαμιά και τα πλωτά χωριά, μας μεταφέρει σε κόσμους μαγικούς και 

παραμυθένιους, μια και εδώ έχει αναπτυχθεί μια κοινωνική δομή που μόνο σε παραμύθια μπορούμε να 

συναντήσουμε.  

Από τη στιγμή που θα βγούμε από το αεροδρόμιο για να μεταφερθούμε στην πόλη, θα διαπιστώσουμε μια 

παραμυθένια ατμόσφαιρα. Είναι η χλιδή που είναι διάχυτη παντού, τα λόγια του ξεναγού μας για το Σουλτάνο 

και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το λαό του, τον πλούσιο τρόπο ζωής των κατοίκων του, την πραγματικά δωρεάν 

υγεία και εκπαίδευση, την έλλειψη φόρων, το μικρότερο χρόνο εργασίας στον κόσμο και όλα εκείνα που στους 

Δυτικούς φαίνονται σαν από άλλο πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο που ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος για 

αντιπολίτευση σε αυτό το ονειρεμένο κράτος. 

Ο μοντέρνος σουλτάνος  
Ο Σουλτάνος δείχνει να είναι ιδιαίτερα μοντέρνος, γοητευτικός και ευφυής, εμφανίζεται ντυμένος με στρατιωτικές 

στολές, παραδοσιακές φορεσιές αλλά και casual δυτικά ρούχα. Υπήρξε παντρεμένος και με μία αεροσυνοδό, 

με την οποία όμως χώρισε. Παρ’ ότι έχει το δικαίωμα 4 συζύγων προτιμά να διατηρεί τις θέσεις κενές. Σε όλους 

τους χώρους - από δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία, μαγαζιά και σπίτια μέχρι εστιατόρια και ξενοδοχεία - 

δεσπόζουν φωτογραφίες του Σουλτάνου και της πρώτης συζύγου του. 

Η αντίληψη ότι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν κάθε είδους διασκέδαση δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως 

καινούργια στη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι. Ο ίδιος ο σουλτάνος, όταν επρόκειτο να γιορτάσει τα 50ά 

του γενέθλια, τον Ιούλιο του 1996, ξόδεψε πάνω από 25 εκατ. δολάρια για το πάρτι και έδωσε άλλα 15 εκατ. 

δολάρια ως αμοιβή στον Μάικλ Τζάκσον για να τραγουδήσει τρία τραγούδια. 

Σε μια χώρα λοιπόν όπου είναι κακούργημα να συζητάς για τα έξοδα της κυβέρνησης, ο οικονομικός εφιάλτης 

έγινε ο πρίγκιπας Τζέφρι, ο μικρός αδελφός του σουλτάνου.  

Ο περιβόητος πλέιμποϊ, σύμφωνα με πληροφορίες του υπεύθυνου ασφαλείας της βασιλικής οικογένειας, 

περιπλανιέται ανά τον κόσμο συνοδευόμενος πάντα από ένα χαρέμι 15 ως 20 γυναικών. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι το ενδιαφέρον του πρίγκιπα ήταν και εξακολουθεί να είναι η αναζήτηση όμορφων κοριτσιών και η 

μεταφορά τους στο Μπρουνέι. Έχει μάλιστα οργανώσει ένα διεθνές δίκτυο αναζήτησης κοριτσιών σε όλο τον 

κόσμο. Όλα τα καλά όμως συνοδεύονται τις περισσότερες φορές με δυσάρεστα γεγονότα. Το κερασάκι της 

τούρτας όμως ήρθε να το εναποθέσει το περιοδικό "Forbes", το οποίο υποβίβασε τον σουλτάνο στον δεύτερο 

πλουσιότερο άνθρωπο από πρώτο που τον θεωρούσε μέχρι πρόσφατα. "Μεγάλα καράβια, μεγάλες 

φουρτούνες. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπρουνέι, το μυστηριώδες σουλτανάτο της Ζούγκλας  

Μια άλλη πραγματικότητα - ο απαγορευμένος κοινωνικός παράδεισος  

Το μικροσκοπικό Μπρουνέι δεν είναι παρά μια μικρή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Το πλήρες όνομά του 

είναι: "Negara Brunei Darussalam" και σημαίνει "Μπρουνέι, ο οίκος της Ειρήνης", χαρακτηρισμός που δεν 

απέχει πολύ από την πραγματικότητα, μια και οι κάτοικοι του έχουν για λίγα να προβληματιστούν και η λέξη 

ηρεμία έχει την απόλυτη ερμηνεία της.   

Μια από τις μικρότερες χώρες της Γης, έχει πολλά οικονομικά ρεκόρ να επιδείξει, αλλά και πολλές ιδιομορφίες, 

καθώς δεν υπάρχει πολιτική ζωή και τα ήθη είναι αυστηρά.   

Οι κάτοικοι του Μπρουνέι είναι ένας πραγματικά φιλήσυχος και ειρηνικός λαός. Πώς να μην είναι άλλωστε 

όταν δεν υπάρχουν άστεγοι, πεινασμένοι, ζητιάνοι ή άτομα τα οποία να υποφέρουν από την ανυπαρξία 

παροχών. Όσοι δεν έχουν προσωπική περιουσία ή ιδιοκτησία, τους παρέχονται δωρεάν σπίτια τα οποία 

μπορούν να εξαγοράσουν σε βάθος χρόνου.  

Σε άτομα που είναι ιδιαίτερα φτωχά, παρέχονται εκτάσεις με σκοπό την εκμετάλλευση και την εγκατάσταση. Τα 

παιδιά πηγαίνουν όλα σχολείο και μάλιστα παροτρύνονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα οι αριστούχοι χρηματοδοτούνται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στο εξωτερικό. Η ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες αυτού του κράτους δεν σταματά εδώ. Σε περίπτωση που 

νοσήσουν μπορούν να νοσηλευτούν κανονικά και μετά από την αποθεραπεία και την ίαση να αφήσουν στο 

νοσοκομείο ένα συμβολικό ποσό. Σε περίπτωση που κάποιο νόσημα δεν μπορεί να θεραπευτεί, ο πολίτης 

μεταβαίνει στο εξωτερικό για θεραπεία και τα έξοδα αναλαμβάνονται από το κράτος, δηλαδή τον ίδιο τον 

Σουλτάνο. Πρόκειται για έναν κοινωνικό παράδεισο με ανύπαρκτους φόρους. Στις περισσότερες "δύσκολες" 

εργασίες εργάζονται εργάτες από το εξωτερικό και το σημαντικότερο εργάζονται το λιγότερο χρόνο 

εβδομαδιαία από οποιοδήποτε άλλο σημείο στον πλανήτη και έχουν τις περισσότερες αργίες στη γη. Ο "οίκος 

της Ειρήνης" είναι ασφαλής και χωρίς εγκληματικότητα, αλλά και ένα μέρος όπου η δημοκρατία δεν φαίνεται 

να έχει άμεση προτεραιότητα. Παρά τον μεγάλο πλούτο της χώρας, στην πρωτεύουσα μεγάλος πληθυσμός 

ζει σε πασσαλόκτιστα σπίτια. Η συγκοινωνία στο "χωριό του νερού" γίνεται μόνο με βάρκες κάθε είδους, 

μεγέθους και ταχύτητας. Κλασσική διασκέδαση θεωρείται η έξοδος νωρίς για φαγητό, καφέ ή κινηματογράφο 

στα εμπορικά κέντρα μέσα στην πόλη. Ο πλούτος της χώρας τροφοδοτεί το Κράτος Πρόνοιας και εξασφαλίζει 

την ευλαβική υπακοή των πολιτών, χαρίζει όμως και τη δυνατότητα στο Σουλτάνο να ζει πραγματικά πέρα 

από τα όρια της χλιδής. Το παλάτι του είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και ονομάζεται "Παλάτι της Γνώσης". 

Χτίστηκε μόλις έφυγαν οι Βρετανοί, οπότε και η χώρα επανέκτησε την πλήρη ανεξαρτησία της και η Αυτού 

Εξοχότητα την απόλυτη κυριαρχία. Το πολιτικό σύστημα της χώρας αποτελείται από το Σουλτάνο και την 

Κυβέρνηση, υπάρχουν επίσης εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 4 περιφερειών καθώς και του κάθε χωριού που 

συνθέτει την περιφέρεια. Στην πραγματικότητα, όλες οι αποφάσεις περνούν από τον Σουλτάνο, ο οποίος είναι 

κέντρο και "θεμέλιος λίθος" της κοινωνίας. Μία φορά το χρόνο το Παλάτι ανοίγει τις πύλες του στους πολίτες 

και όλοι οι άνδρες μπορούν να χαιρετίσουν διά χειραψίας τον Σουλτάνο και όλες οι γυναίκες τις συζύγους 

του, ανάμεσα στις οποίες, η πρώτη είναι και η ισχυρότερη. Πέρα από το αλκοόλ (επιτρέπεται να έχετε μαζί σας 

μια μικρή ποσότητα αλκοόλ για ιδιωτική χρήση), το κάπνισμα είναι άλλη μια συνήθεια που πρέπει να ξεχάσετε, 

κι αυτό όχι λόγω του Ισλάμ, αλλά χάρη σε μια καμπάνια που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, μέσω της 

οποίας, ο Σουλτάνος πέτυχε να σταματήσει καπνιστές χρόνων από την ανθυγιεινή αυτή συνήθεια. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που θα μείνουμε στο Μπρουνέι:  

Ξενοδοχείο-παλάτι Empire 5*  
Το ξενοδοχείο μας είναι ίσως το πιο πολυτελές παλάτι που έχετε μείνει στη ζωή σας, αφού στοίχισε για την 

κατασκευή του όσο οι δίδυμοι πύργοι (Πετρόνας) της Κουάλα Λουμπούρ. Η χωρίς όρια πολυτέλειά του, οι 

εκπληκτικοί κήποι του, η παραλία του, οι λιμνούλες και τα ποταμάκια, τα εξαιρετικά δωμάτια, οι δραστηριότητες 

που παρέχει, θα γεμίζουν πλήρως το χρόνο μας. Επιλέγουμε το ξενοδοχείο αυτό γιατί μόνο σε αυτό μπορούμε 

να νοιώσουμε το πραγματικό νόημα του Μπρούνεϊ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα κάνουμε στο Μπρουνέι 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 

Πρωτεύουσα του σουλτανάτου είναι η Μπαντάρ Σερί Μπεγκάουαν, που στο παρελθόν ονομαζόταν Πόλη του 

Μπρουνέι (η ονομασία της άλλαξε στις 3/10/1970). Το πρώτο μέρος του ονόματος της πόλης (Μπαντάρ), 

προέρχεται από την περσική γλώσσα και σημαίνει "λιμάνι", ενώ το δεύτερο συνθετικό της (Σερί Μπεγκάουαν) 

προέρχεται από τις σανσκριτικές λέξεις Σρι Μπάγκουαν και σημαίνει "ευλογημένο".  Κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Σουλτανάτου του Μπρουνέι. Πρώτος σταθμός 

μας η ανοιχτή αγορά, όπου οι κάτοικοι κάνουν τις καθημερινές συναλλαγές και τα ψώνια τους. Κι αφού 

αρχίσουμε να ζούμε στον παλμό της ζωής των κατοίκων, θα γνωρίσουμε την ιστορία και την τέχνη τους στο 

Μουσείο του Μπρουνέι. Μέσα στο μοντέρνο του κτίριο στεγάζονται θαυμάσιες συλλογές ισλαμικής τέχνης, 

παρουσιάζονται η παραγωγή και η επεξεργασία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που αποτελούν τις 

κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Σουλτανάτου, ο πλούτος της χλωρίδας του με την τεχνική του διοράματος, 

αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία του Μπρουνέι από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, τα ήθη και έθιμα 

του λαού του και μία εκπληκτική συλλογή όπλων, ανάμεσα στα οποία τα φημισμένα κανόνια του Μπρουνέι. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κτίριο των Βασιλικών Εμβλημάτων, που άνοιξε τις πύλες του στις 30/9/1992, για να 

θαυμάσουμε βασιλικά διάσημα, βασιλικές άμαξες, χρυσά και ασημένια όπλα, κοσμήματα, κορώνες του 

βασιλικού ζεύγους, τον θρόνο που χρησιμοποιεί ο σουλτάνος στις επίσημες τελετές, πολύτιμα δώρα ξένων 

ηγετών, αλλά και τη ζωή του σημερινού μονάρχη από τη γέννησή του μέχρι σήμερα, καθώς και τη συνταγματική 

ιστορία και το πολίτευμα της χώρας. Ακολούθως θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά ισλαμικά μνημεία 

σε ολόκληρη την περιοχή: το μουσουλμανικό τέμενος Τζέιμ Ασρ Χασανάλ Μπολκιάχ, γνωστό και ως Τέμενος 

Κιαρόνγκ, ένα τεράστιο μαρμάρινο οικοδόμημα, που οικοδομήθηκε ως ανάμνηση της 25ης επετείου της 

ανάρρησης του σουλτάνου Χασανάλ Μπολκιάχ στον θρόνο και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 14/7/1994. 

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, θα φθάσουμε στο Κάμπονγκ Άγιερ, το μεγαλύτερο πλωτό χωριό στον κόσμο, 

που οι Ευρωπαίοι αποκαλούν "Βενετία της Ανατολής". Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι ζουν μέσα σε σπίτια που 

στέκουν πάνω σε πασσάλους στη θάλασσα και στριμώχνονται σ’ έναν λαβύρινθο από ξύλινες διαβάσεις, που 

συνδέουν τις κατοικίες τους με την αγορά, τα σχολεία, τα τζαμιά, τα νοσοκομεία, τα αστυνομικά τμήματα και την 

πυροσβεστική. Κι αφού επισκεφθούμε ένα πλωτό σπίτι και πιούμε τσάι με τοπικά γλυκίσματα, θα κάνουμε μια 

βαρκάδα στο δάσος που περιβάλει την πόλη για να αναζητήσουμε πιθηκάκια και άλλα ζώα.  

 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  

Περιπλάνηση αργά το βράδυ στη φωταγωγημένη 

πολιτεία για να θαυμάσουμε το τζαμί Τζέιμ Ασρ 

Χασανάλ Μπολκιάχ με τους 29 θόλους του από 

χρυσάφι 24 καρατίων που λάμπουν σαν αστέρια 

μέσα στη νύχτα, αλλά και στη νυχτερινή αγορά με 

τις προκλητικές λιχουδιές της τοπικής κουζίνας, 

όπου οι κάτοικοι αγοράζουν το βραδινό τους. Μια 

φωτογραφία στο φωταγωγημένο, κομψό τζαμί 

του σουλτάνου Ομάρ Αλί Σαϊφουντιέν, που πήρε 

το όνομά του από τον 28ο σουλτάνο του 

Μπρουνέι, θα μας θυμίζει για πάντα την ομορφιά 

της πόλης αυτής.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για την Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσα της 

Μαλαισίας.  

 

2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 

Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας είναι μάλλον νέα. Βρίσκεται στη 

μαλαισιανή χερσόνησο και ιδρύθηκε το 1800 όταν 

ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα κασσίτερου στη συμβολή 

των ποταμών Κλανγκ και Γκομπάκ. Σήμερα ο πληθυσμός της 

πλησιάζει τα 2 εκατ. και είναι μία πόλη πολυπολιτισμική, 

μοντέρνα, γρήγορη (φιλοξενεί αγώνες F1) αλλά και με πολύ φως. 

Φως, επειδή τη φωτίζουν κάθε βράδυ οι ουρανοξύστες σαν 

πυγολαμπίδες. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πως οι δύο 

ψηλότεροι από αυτούς (οι ψηλότεροι στον κόσμο), οι περίφημοι 

δίδυμοι πύργοι Petronas (συντομογραφία της ονομασίας της 

εθνικής πετρελαιοπαραγωγού εταιρείας της Μαλαισίας 

Petroliam Nasional Bhd) είναι δημιούργημα του διάσημου έλληνα 

πολιτικού μηχανικού Μανώλη Βεληβασάκη από την Κρήτη! 

Άφιξη στην Κουάλα Λουμπούρ, μεταφορά και εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ξενάγηση, λατρευτικά Σπήλαια 

Μπατού) 

Η βόλτα μας λοιπόν στην Κουάλα Λουμπούρ περιλαμβάνει μια 

ενδιαφέρουσα ποικιλία αξιοθέατων με πολλά χρώματα και 

αρώματα. Kατ’ αρχάς περνάμε από την καρδιά της πόλης, με 

την Κινεζική και την Ινδική Συνοικία. Θα δούμε την Πλατεία 

Ανεξαρτησίας και το μεγαλοπρεπές Βασιλικό Παλάτι. Θα 

επισκεφτούμε το Εθνικό Μνημείο στους περίφημους «Κήπους της 

Λίμνης», που είναι ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου της πόλης 

και περιλαμβάνει 500 είδη ιβίσκων. Θα περάσουμε από το Εθνικό 

Τζαμί (εξωτερική επίσκεψη) και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, που 

είναι ένας από τους πιο γραφικούς στον κόσμο σε ινδο-ισλαμικό 

στιλ, με πύργους, θόλους και αψίδες.  

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα μοναδικά Σπήλαια 

Μπατού, που βρίσκονται λίγο έξω από την πρωτεύουσα. Η 

θέασή τους κόβει την ανάσα! Πρόκειται για μια λατρευτική 

τοποθεσία, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 

ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Τα σπήλαια είναι φυσικά λαξευμένα 

μέσα σε λόφους από ασβεστόλιθο και στο εσωτερικό τους, 

ανάμεσα στους σταλακτίτες, έχουν κατασκευαστεί ινδουιστικοί 

ναοί, αγάλματα και μνημεία. Στην είσοδό τους δεσπόζει το ύψους 

42,7 μέτρων χρυσό άγαλμα της θεότητας Μουρούνγκαν. Και 

πίσω από αυτό… κρατηθείτε(!) 272 σκαλοπάτια, τα οποία θα 

ανεβούμε για να μπούμε μέσα στα σπήλαια. Ναι θα κάνουμε 

γυμναστική… αλλά αυτό το θέαμα το βλέπεις μόνο μια φορά! 

Μετά θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο και θα ξεκουραστούμε. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ – ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ (πτήση, ξενάγηση) 

Αναχωρούμε από την πρωτεύουσα, από το αεροδρόμιο της 

οποίας θα πετάξουμε για το Κουτσίνγκ, στο νησί Βόρνεο, από τα Σπήλαια Μπατού 

 

____ 

Κουάλα Λουμπούρ 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μεγαλύτερα νησιά στον πλανήτη! Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ξεκινά σε λίγο η περιήγησή μας στο Κουτσίνγκ, 

την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαραγουάκ στο Βόρνεο. 

Πρόκειται για μία όμορφη πόλη, σημαντικό επιχειρηματικό 

κέντρο, περίπου 300.000 κατοίκων, με φαρδείς δρόμους, 

πολύ περιποιημένη βλάστηση και αραιή δόμηση. Είναι 

χτισμένη στο νοτιοδυτικό τμήμα του Βόρνεο, πάνω στον 

ποταμό Σαραγουάκ και η αρχιτεκτονική της αποτελεί ένα 

πάντρεμα αποικιακού και σύγχρονου στιλ. Τα αξιοθέατά της 

είναι πολλά και πρώτο απ’ όλα (σημαντικό στις μέρες μας) η 

έλλειψη εμφανούς φτώχειας. Τελικά υπάρχουν και τέτοιες 

πόλεις… Μετά την εμπεριστατωμένη μας ξενάγηση 

επιστρέφουμε για διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ: Εκδρομή στον υγροβιότοπο 

ΣΑΝΤΟΥΜΠΟΝΓΚ – ΔΑΣΟΣ ΜΑΝΓΚΡΟΒΕ – κατάδυση στις 

ΝΗΣΟΥΣ ΣΑΤΑΝΓΚ 

Αμέσως μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε με μηχανοκίνητη 

λέμβο για το Εθνικό Πάρκο Σαντουμπόνγκ, που βρίσκεται 

περίπου 45 λεπτά, από το Κουτσίνγκ. Εκεί ποτάμια και 

παραπόταμοι εκβάλλουν στη θάλασσα και δημιουργούν 

έναν μοναδικό υγροβιότοπο, με τεράστια ποικιλία πουλιών, 

πιθήκων και λοιπών άγριων ζώων.  

Η βόλτα μας όμως θα αρχίσει από τη θάλασσα, με 

προορισμό τις εκβολές, προς αναζήτηση των δελφινιών του 

Ιραουάντι. Θα προσπαθήσουμε να πλεύσουμε πίσω από τα 

αλιευτικά, διότι η εμπειρία λέει πως τα όμορφα αυτά δελφίνια 

(που κινδυνεύουν με εξαφάνιση) ακολουθούν τις βάρκες 

ελπίζοντας να τραφούν με τα μικρά ψάρια που πετάνε οι 

ψαράδες στη θάλασσα. Αν θέλετε να τα φωτογραφήσετε να 

είστε έτοιμοι: τα δελφίνια πλέουν ανά ζεύγη. Μόλις δείτε το 

πρώτο (και δεν προλάβετε να πατήσετε κλικ) περιμένετε μερικά 

δευτερόλεπτα και φωτογραφήστε το δεύτερο. Το κόλπο πάντα 

πιάνει! 

Μετά τα δελφίνια ακολουθούν οι κροκόδειλοι (άγριοι 

βεβαίως). Αυτούς θα τους συναντήσουμε στις όχθες του 

ποτάμιου συμπλέγματος μέσα στο Δάσος Μανγκρόβε. Θα 

πλέουμε ήσυχα, και θα εμπιστευτούμε το έμπειρο μάτι του 

καπετάνιου μας. Ο καπετάνιος θα τους εντοπίσει κι εμείς θα 

φροντίσουμε να μην τους τρομάξουμε. 

Ακολουθούν άλλα 45 λεπτά πλεύσης προς τις κοραλλιογενείς 

Νήσους Σατάνγκ που βρίσκονται στις ακτές της περιοχής 

Σαντουμπόνγκ. Θα περάσουμε (με χαμηλή ταχύτητα) από τον 

Βράχο του Πουλιού, μια βραχονησίδα γεμάτη φωλιές 

γλάρων. Εκεί, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο βγαίνουν τη 

νύχτα και οι μεγάλες πράσινες χελώνες για να θάψουν τα 

αυγά τους στην παραλία. Τον υπόλοιπο καιρό ζουν 

αποκλειστικά στη θάλασσα. Οι χελώνες πεθαίνουν όταν 

καταπίνουν πλαστικό, οπότε απαγορεύεται ρητά η ρίψη 

πλαστικών στο νερό.  

Έπειτα θα καταλήξουμε στις Νήσους Σατάνγκ που είναι δύο: 

η Μπεσάρ (μεγάλη) και η Κεσίλ (μικρή). Αποτελούν ιδανικό 

τόπο καταδύσεων και φυσικά υποβρύχιων φωτογραφήσεων. 

Για όσους θέλουν να βουτήξουν (είναι μοναδική εμπειρία 

ακόμη κι αν δεν το έχετε ξανακάνει!) διατίθεται εξοπλισμός και 

δίνονται οδηγίες. Εσείς πρέπει να έχετε μαζί σας μόνο μαγιό 

Κουτσίνγκ 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και πετσέτες. Μετά από εκεί, γεμάτοι όμορφες εικόνες, 

επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο στο Κουτσίνγκ. Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ – ΜΟΥΛΟΥ (πτήση) 

Μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε για 

το Μούλου. Με την άφιξή μας θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο, 

το οποίο βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Γκουνούνγκ 

Μούλου, δηλαδή μέσα στο Δάσος της Βροχής, το οποίο είναι 

ηλικίας 60 εκατομμυρίων ετών! Επισημαίνουμε πως το δάσος 

διαθέτει απίστευτη ποικιλία από ορχιδέες (μικροσκοπικές μέχρι 

τεράστιες) και οκτώ είδη σαρκοβόρων φυτών. Γιατί 

σαρκοβόρων; Διότι πνίγουν με το νέκταρ τους όλα τα έντομα 

που τα πλησιάζουν! Ωστόσο κάποια από αυτά λειτουργούν 

τέλεια σαν «ποτήρια» απ’ όπου δροσίζονται οι πίθηκοι με 

προβοσκίδα! Τι μαθαίνει κανείς, ε; 

Η μετακίνηση μέσα στο δάσος γίνεται μόνο πεζή ή με βάρκα. 

Έτσι νωρίς το απόγευμα θα αρχίσουμε τη βόλτα μας 

ακολουθώντας ένα μονοπάτι που ύστερα από 45 λεπτά 

πεζοπορία θα μας βγάλει στα περίφημα Σπήλαια Μούλου 

(μούλου σημαίνει βουνό). Τα σπήλαια είναι τέσσερα και 

βρίσκονται σκαμμένα μέσα σε ένα βραχώδες σύμπλεγμα 

ασβεστολιθικών οροσειρών. Τα όρη αυτά θεωρούνται φετίχ 

για τους έμπειρους αναρριχητές. Είναι πολύ απόκρημνα και η 

αναρρίχησή τους απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση. Εμείς 

θα τα δούμε από μέσα, και σας βεβαιώ, δεν θα βγούμε 

χαμένοι! Το πρώτο που θα επισκεφθούμε είναι το Λανγκ, το 

οποίο είναι το σχετικά νεότερο σε ηλικία αλλά έχει εκπληκτικούς 

σταλακτίτες. Ο πιο διάσημος είναι αυτός σε σχήμα μέδουσας. 

Εν συνεχεία θα μπούμε μέσα στο Σπήλαιο του Ελαφιού, το 

οποίο είναι το μεγαλύτερο. Η είσοδός του χωράει πέντε φορές 

τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο! Πρόκειται 

για έναν εκπληκτικό σχηματισμό, γεμάτο αστραφτερούς 

σταλακτίτες, ο οποίος οδηγεί στον περίφημο Κήπο της Εδέμ. 

Ο Κήπος είναι μία κρυμμένη κοιλάδα με καταρράκτη, που 

περιβάλλεται από ασβεστολιθικά απόκρημνα βράχια. Στο 

Σπήλαιο του Ελαφιού θα παραμείνουμε μέχρι να 

σουρουπώσει. Υπάρχει λόγος. Όταν πέφτει ο ήλιος λαμβάνει 

χώρα η μεγάλη έξοδος των νυχτερίδων στο δάσος. Ναι, την 

ημέρα οι νυχτερίδες κοιμούνται μέσα στο σπήλαιο! Μετά και 

από αυτή την εμπειρία λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο 

ξενοδοχείο. Θα έχουμε ελεύθερο το υπόλοιπο απόγευμα για 

βόλτες και χαλάρωση. Διανυκτέρευση.  

Υποσημείωση: Θα σας χρειαστούν οπωσδήποτε καλά 

παπούτσια περιπάτου, εντομοαπωθητική λοσιόν, καπέλο, 

μαγιό, αντηλιακό με υψηλό δείκτη, αδιάβροχο, φακός. Όταν 

επισκεφτούμε τα σπήλαια μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας 

τον φακό σας.  

 

7η ημέρα: ΜΟΥΛΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΥΛΟΥ – ΦΥΛΗ 

ΠΕΝΑΝ) 

Θα πάρουμε πρωινό γύρω στις 8.30 και αμέσως μετά θα 

ξεκινήσουμε για τη μεγάλη περιπέτεια μέσα στο τροπικό 

δάσος. Θα πλεύσουμε με τις τυπικές ξύλινες στενόμακρες 

βάρκες της περιοχής στον ποταμό Μελινάου και θα κάνουμε 

μια πρώτη στάση στον καταυλισμό της φυλής Πενάν. 

Πρόκειται για μία διάσημη φυλή ιθαγενών, οι οποίοι ζουν σε 

Εθνικό Πάρκο Μούλου 

 

____ 

Σπηλιές του Εθνικού Πάρκου Μούλου 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ξύλινες καλύβες μέσα στο δάσος, τρέφονται με φυτά (τα 

οποία χρησιμοποιούν και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες) 

και κυνηγούν ζώα. Ότι περισσεύει από τα ζώα και δεν είναι 

τροφή, δηλαδή γούνα, δέρμα κτλ. το αξιοποιούν για τον 

ρουχισμό ή την επένδυση της καλύβας τους. Οι Πενάν 

ασπάζονται τη φιλοσοφία «μολόνγκ», που σημαίνει πως 

παίρνουν από το δάσος μόνο ό,τι τους χρειάζεται για να 

επιβιώσουν. Μάλλον η οποιαδήποτε κουβέντα περί 

καπιταλισμού μαζί τους είναι απολύτως άσκοπη.  

Αμέσως μετά θα συνεχίζουμε την πλεύση μέχρι τα Σπήλαια 

των Ανέμων. Θα μπούμε με τη βάρκα μας στο Σπήλαιο του 

Ανέμου, το οποίο είναι το απόλυτο σκηνικό του Ιντιάνα 

Τζόουνς. Αφήνοντάς το πίσω μας, μέσα από ένα απίθανο 

εσωτερικό ποτάμιο πέρασμα, το μεγαλύτερο στη 

Νοτιοανατολική Ασία (!) θα μεταφερθούμε στο Σπήλαιο του 

Καθάριου Νερού το οποίο είναι μακρόστενο και έχει μήκος 107 

μέρα. Αναλόγως με τη στάθμη του νερού, ο βαρκάρης μπορεί 

να μπει ο ίδιος μέσα στο υπόγειο ποτάμι και να σπρώξει τη 

βάρκα με τα χέρια του. Αν σας αρέσουν οι φωτογραφίες, 

μέσα στα σπήλαια θα απαθανατίσετε μοναδικά σκηνικά. 

Όταν θα βγούμε πάντως από κει, θα κατεβούμε αρκετά 

σκαλοπάτια και θα βρεθούμε μπροστά σε μία φυσική πισίνα 

με δροσερό νερό που προέρχεται από τα σπήλαια. Εκεί 

μπορούμε να κολυμπήσουμε. Επίσης θα έχουμε μαζί μας 

φαγητό για να κάνουμε πικ νικ στους φυσικούς κήπους της 

πισίνας. Όσοι δεν έχουν διάθεση για κολύμπι, μπορούν να 

χαλαρώσουν στους κήπους. Κάτω από τη σκιά των 

πανύψηλων δέντρων, οι «χαλαροί τύποι» της παρέας, θα 

απολαύσουν τη φύση και θα παρατηρήσουν τα σμήνη των 

πεταλούδων που μεταφέρονται από φυλλωσιά σε φυλλωσιά. 

Προσοχή! Μπορεί να εντοπίσετε και την τεράστια, εθνική 

πεταλούδα της Μαλαισίας με την ονομασία Ρατζά Μπρουκ. 

Το άνοιγμα των φτερών της εκτίνεται σε 15 με 17 εκατοστά και 

τα χρώματά της είναι ριγέ μαύρο με φοσφοριζέ πράσινο. 

Απαγορεύεται να την πιάσετε. Απαγορεύεται η εξαγωγή της 

από τη χώρα. Άρα μόνο βλέπετε και δεν αγγίζετε. 

Αφού ξεκουραστούμε και εμπεδώσουμε το πλατσούρισμα 

στην πισίνα των σπηλαίων και το φτερούγισμα της γιγάντιας 

πεταλούδας, θα ξεκινήσουμε για άλλη μία αξέχαστη 

περιπέτεια. Ως γνήσιοι φυσιοδίφες πεζοπόροι, θα κάνουμε μια 

υπέργεια βόλτα στις κρεμαστές γέφυρες Μούλου, που είναι 

κατασκευασμένες μέσα στις φυλλωσιές των δέντρων, σε 

ύψος 25 μέτρα από το έδαφος! Ναι σωστά διαβάσατε! Αυτές 

οι αερογέφυρες, έχουν μήκος 480 μέτρα και κατασκευάστηκαν 

για να μπορούν οι φυσιοδίφες να μελετούν τη βλάστηση μέσα 

στο τροπικό δάσος. Ωστόσο σήμερα, που οι απαιτήσεις της 

επιστήμης μεγαλώνουν και η τεχνολογία παρέχει άλλες 

ευκολίες, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν γερανούς και έτσι 

αυτές οι καταπληκτικές κατασκευές χρησιμοποιούνται για τον 

οικολογικό τουρισμό. Αν έχετε υψοφοβία πάρτε βαθιές 

ανάσες. Αυτή τη βόλτα δεν πρέπει να τη χάσετε με τίποτε!  

Μετά από αυτό το αριστούργημα, διότι από κει ψηλά θα 

έχουμε απόλυτη θέαση όλου του συμπλέγματος της φύσης, 

θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

Υποσημείωση: Οι κρεμαστές γέφυρες διασχίζονται ανά 

ομάδες των 8 ατόμων. Η βόλτα γίνεται με συνοδό σε 

συγκεκριμένες ώρες (07.00, 08.30, 10.00, 10.30, 13.00, 14.00). 

Εθνικό Πάρκο Μούλου 

 

____ 

Στο Χωριό των Πενάν 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8η ημέρα: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΥΛΟΥ – ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ (πτήση) – 

ΜΠΡΟΥΝΕΪ (πτήση) 

Μετά το πρωινό στο Μούλου, μεταβαίνουμε στο 

αεροδρόμιο από όπου θα πετάξουμε για το Κουτσίνγκ και 

στη συνέχεια για το Σουλτανάτο του Μπρουνέι. Δηλαδή 

προς το βορρειοδυτικό τμήμα του νησιού. Άφιξη και 

τακτοποίηση. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: ΜΠΡΟΥΝΕΪ (ξενάγηση) 

Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον πλούτο και στον 

αστραφτερό πολιτισμό. Όχι ότι δεν έχει τροπικά δάση και 

ποτάμια το Μπρουνέι, έχει, και μάλιστα μπορούμε να 

κάνουμε ράφτινγκ ή να ανέβουμε σε ένα ειδικό κλουβί μέσα 

στις φυλλωσιές εκεί που βρίσκονται οι αερογέφυρες και να 

αισθανθούμε για μία ακόμη φορά σαν να αιωρούμαστε 

ανάμεσα στο δάσος και τον ουρανό.  

Ωστόσο το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, είναι ένα 

σουλτανάτο. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια εμπειρία. Πώς 

είναι η ζωή σε ένα σουλτανάτο; Κατ’ αρχάς μιλάμε για ένα 

κρατίδιο, με περίπου 450.000 κατοίκους το οποίο μέχρι το 

1984 ήταν βρετανικό προτεκτοράτο. Πρωτεύουσά του είναι η 

Μπαντάρ Σερί Μπεγκαγουάν. Διαθέτει πλούσια κοιτάσματα 

πετρελαίου και αερίου, τα οποία παράγει και εμπορεύεται, 

άρα όλο το κέρδος είναι δικό του.  

Ένα ακόμη αξιοθέατο που δείχνει την αληθινή ζωή στο 

Μπρουνέι είναι ο πλωτός οικισμός Καμπόγκ Αγέρ ή αλλιώς 

η Βενετία της Ανατολής. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της 

πόλης και είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε… Ξύλινα 

σπιτάκια χτισμένα μέσα στον ποταμό Μπρουνέι πάνω σε 

πασσάλους. Οι κάτοικοί τους χρησιμοποιούν ως όχημα 

μετακίνησης βάρκες που τις… παρκάρουν στην «πυλωτή» 

των πασσάλων.  

Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: ΜΠΡΟΥΝΕΪ – ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ (πτήση, 

ξενάγηση) 

Από το αεροδρόμιο του Μπρουνέι πετάμε για την Κότα 

Κιναμπαλού, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ, θα 

μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. Η Κότα Κιναμπαλού, 

βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Βόρνεο και είναι μια πολύ 

όμορφη παραθαλάσσια πόλη που φημίζεται για τις 

ζωντανές αγορές της, τις μοντέρνες λεωφόρους, τις 

παραλίες και το Πλωτό Τζαμί. Στην πραγματικότητα το εν 

λόγω τζαμί, που η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 2000, δεν 

είναι πλωτό, αλλά περιβάλλεται μερικώς από μία τεχνητή 

λίμνη. Το θέαμα, όπως και να ’χει, είναι εντυπωσιακό. Κατά 

τα άλλα η πόλη αποτελεί αφετηρία για επισκέψεις στο Εθνικό 

Πάρκο Κιναμπαλού, και στο ομώνυμο όρος με υψόμετρο 

4.095 μ. (περίπου 1.000 μ. ψηλότερο απ΄τον Όλυμπο). Το 

όρος σύμφωνα με τους γεωλόγους θεωρείται «βρέφος». 

Δημιουργήθηκε πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια και σήμερα 

ψηλώνει ετησίως 5 χιλιοστά…  

Ας επιστρέψουμε όμως στην πρωτεύουσα. Η μεγάλη 

ατραξιόν της Κότα Κιναμπαλού, την οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

να χάσουμε, είναι η βραδινή λαϊκή αγορά της. Στήνεται κάθε 

Μπρουνέι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απόγευμα στις 5.30 και λειτουργεί ως τις 11.00 τη νύχτα. Σ΄ 

αυτήν βρίσκει κανείς τα πάντα: από φρούτα και λαχανικά ως 

κρεατικά, θαλασσινά, μπαχαρικά, ρούχα και σουβενίρ. 

Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ – ΣΑΝΤΑΚΑΝ (πτήση) – 

ΣΕΠΙΛΟΚ  

Φτάνουμε με την πρωινή πτήση στην παραθαλάσσια πόλη 

Σαντακάν, η οποία βρίσκεται στο βορειανατολικό Βόρνεο, 

στην επαρχία Σαμπάχ. Η πτήση διαρκεί 45 λεπτά. Εν συνεχεία 

από το αεροδρόμιο ξεκινάμε οδικώς για την πολίχνη Σεπιλόκ 

(περίπου στα 25 χλμ.)  

Το πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στη ζωολογία. 

Το Σεπιλόκ φημίζεται για τρία κέντρα αποκατάστασης άγριων 

ζώων. Πρόκειται για πρωτεύοντα θηλαστικά που εντοπίζονται 

μόνο στο Βόρνεο και τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ο 

πληθυσμός τους  μειώνεται ραγδαία, αφενός μεν λόγω της 

ανεξέλεγκτης αποψίλωσης των τροπικών δασών τα τελευταία 

30 χρόνια και αφετέρου λόγω του παράνομου εμπορίου. Τα 

ζώα αυτά είναι ο ουρακοτάγκος, η αρκούδα του ήλιου, ο 

πίθηκος με προβοσκίδα και ο ασημί σεμνοπίθηκος: θα δούμε 

και τα τρία στο ξεχωριστό τμήμα του Κέντρου που αντιστοιχεί 

στο κάθε ένα από τα ασυνήθιστα αυτά ζώα. Αφού λοιπόν, 

δούμε και φωτογραφίσουμε τα εντυπωσιακά ζώα μέσα στο 

τροπικό δάσος, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο στο Σεπιλόκ. 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: ΣΕΠΙΛΟΚ – ΓΚΟΜΑΝΤΟΝΓΚ – ΣΟΥΚΑΟΥ  

Παραμένουμε στην ευρύτερη περιοχή Σαμπάχ στο βόρειο 

Βόρνεο. Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για ένα ταξίδι δια 

ξηράς, διάρκειας 1,5 ώρας για τα Σπήλαια Γκοματόνγκ. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο και εντυπωσιακό υπόσκαφο 

σύμπλεγμα, που εκτείνεται στο εξωτερικό του ομώνυμου 

ασβεστολιθικού λόφου. Αποτελεί καταφύγιο των νυχτερίδων 

(μετρήθηκαν 275.000 μέσα εκεί το 2012!), φιλοξενεί παράξενα 

σμήνη ζουζουνιών και πολλές, πάρα πολλές φωλιές 

πουλιών. Έξω από το σπήλαιο, πάνω στον ασβεστολιθικό 

λόφο, θα συναντήσουμε και το σαλιγκάρι Οπισθόστομα 

Μιράμπιλε, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον 

κόσμο, ούτε καν σε άλλες περιοχές του Βόρνεο. Έξω από το 

σπήλαιο, θα δούμε να παραμονεύουν και τα περίφημα 

Γεράκια της Νυχτερίδας. Το σούρουπο, όταν γίνεται η μεγάλη 

έξοδος των ανατριχιαστικών θηλαστικών πτηνών από τα 

σπήλαια, αυτά τα γεράκια κάνουν πάρτι! 

Η βόλτα μας θα συνεχιστεί για περίπου 15 λεπτά μέσα στο 

τροπικό δάσος, πάνω σε ειδικές ξύλινες γέφυρες (για να 

αποφύγουμε τη λάσπη και τα φύλλα), προς αναζήτηση του 

Ανθρώπου της Ζούγκλας. Όχι δεν ψάχνουμε τον Μόγλη αλλά 

τον αρχετυπικό ενήλικα αρσενικό, μαύρο και άγριο 

ουρακοτάγκο. Ύψους ενάμιση μέτρου, βάρους 100 κιλών, με 

άνοιγμα χεριών δύο μέτρα! 

Εν συνεχεία με το μεταφορικό μας μέσο θα ξεκινήσουμε για 

ένα ακόμη χερσαίο ταξίδι 27 χλμ. με προορισμό το 

πολυβραβευμένο οικολογικό κατάλυμα Sukau Rainforest 

Lodge. Ναι θα μείνουμε μέσα στη ζούγκλα, σε ένα ξενοδοχείο 

που το National Geographic κατατάσσει στα Μοναδικά 

Κότα Κιναμπαλού 

 

____ 

Βραδινή αγορά της Κότα Κιναμπαλού 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταλύματα στον Κόσμο. Όχι μόνο χάρη στη μοναδική 

αρχιτεκτονική του, που εναρμονίζεται απόλυτα με το τροπικό 

περιβάλλον, αλλά και λόγω της ειδικής τοποθεσίας του. 

Βρίσκεται πάνω ακριβώς στον ποταμό Κιναμπατανγκάν, ο 

οποίος συγκεντρώνει τους «Μεγάλους 5» του Βόρνεο, δηλαδή 

τον ασιατικό ελέφαντα, τον κροκόδειλο, τον ρινόκερο και, 

τους γνωστούς μας πια, ουρακοτάγκο και πίθηκο με 

προβοσκίδα. Επίσης συγκεντρώνει μια πληθώρα απίστευτα 

εντυπωσιακών πολύχρωμων παραδείσιων πουλιών.  

Το βράδυ, θα δειπνήσουμε στο ξενοδοχείο, πάνω ακριβώς 

στο ποτάμι, με μοναδικό φωτισμό τα κεριά. Ναι, το σκηνικό 

είναι απόλυτα ρομαντικό, όμως, ας μην ξεχνάμε πως 

βρισκόμαστε στην καρδιά της ζούγκλας, και εκεί τη νύχτα τη 

φωτίζουν μόνο οι πυγολαμπίδες. Ο φωτισμός με κεριά είναι 

ένδειξη σεβασμού προς το περιβάλλον και τα πολύτιμα ζώα. 

Και κάτι ακόμη, τα δωμάτια που βρίσκονται μέσα στο δάσος 

και περιβάλλονται από παραδείσια πουλιά, πιθηκάκια κτλ., 

δροσίζονται με ηλιακούς ανεμιστήρες. Διανυκτέρευση. 

Αξέχαστη.  

Υποσημείωση: Προς δική σας διευκόλυνση, καλό είναι στο 

ταξίδι για το Σουκάου, να έχετε μαζί σας μικρές ατομικές 

αποσκευές (μία ανά ταξιδιώτη) με τα απολύτως απαραίτητα 

για δύο διανυκτερεύσεις. Ανάμεσα σε αυτά πρέπει να 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε μπουκάλι για νερό, αντηλιακό, 

εντομοαπωθητική λοσιόν, φακός, κιάλια, φωτογραφική 

μηχανή, παπούτσια περιπάτου, καπέλο και αδιάβροχο. Οι 

υπόλοιπες αποσκευές σας θα φυλαχθούν δωρεάν στο 

Σαντακάν και θα τις παραλάβετε κατά την αναχώρησή σας 

από εκεί.  

 

13η ημέρα: ΣΟΥΚΑΟΥ – ΒΑΡΚΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΑΜΠΑΤΑΝΓΚΑΝ – 

ΛΙΜΝΗ ΚΕΛΕΝΑΝΑΠ 

Σουκάου, ποταμός Κιναμπατανγκάν, λίμνη Κελενανάπ.  

Ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, πίνουμε έναν καφέ στα 

γρήγορα και πρωί ακόμα ξεκινάμε για μία μοναδική βαρκάδα 

στον ποταμό Κιναμπατανγκάν. Στόχος είναι να δούμε τη 

φύση να ξυπνάει καθώς ανατέλλει ο ήλιος. Μετά τη βαρκάδα 

επιστρέφουμε για πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε για 

την αναζήτηση του βούκερου: μία οικογένεια παραδείσιων 

πουλιών, με πολύ μεγάλο ράμφος.  

Ακολουθεί γεύμα πίσω στη βάση μας και αμέσως μετά, για 

όσους ενδιαφέρονται, θα δοθεί μία διάλεξη για τη ζωή των 

ουρακοτάγκων από το επιστημονικό προσωπικό του 

ξενοδοχείου. Το απόγευμα, θα γίνει άλλη μία βαρκάδα, για να 

παρακολουθήσουμε τη φύση και τα άγρια ζώα λίγο προτού 

κοιμηθούν.  

Αυτό είναι το σημαντικό στο συγκεκριμένο ταξίδι του Versus 

Travel. Πηγαίνουμε στο Βόρνεο για να δούμε το τροπικό 

δάσος. Ζούμε μέσα σε αυτό και το παρακολουθούμε ένα 

24ωρο, από τη στιγμή που ξυπνάει μέχρι τη στιγμή που πέφτει 

για ύπνο. Το βλέπουμε όλο δηλαδή και δεν μας μένει καμιά 

απορία.  

Αφού λοιπόν βάλουμε για ύπνο τους ελέφαντες και τους 

κροκόδειλους, επιστρέφουμε στο Sukau Rainforest Lodge. 

Διανυκτέρευση.  

 

Οι πίθηκοι με τις προβοσκίδες 

 

____ 

Ουρακοτάνγκος στο Σεπιλόκ 

 

____ 

Ποταμός Κιναμπατανγκάν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14η ημέρα: ΣΟΥΚΑΟΥ – ΣΑΝΤΑΚΑΝ – ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ 

(πτήση) 

Μετά το πρωινό θα πλεύσουμε με προορισμό το Σαντακάν. 

Εκεί θα γευματίσουμε, θα παραλάβουμε τις επιπλέον 

αποσκευές μας και θα πετάξουμε για Κότα Κιναμπαλού. Αν 

υπάρχει χρόνος πριν από την πτήση, μπορούμε να 

επισκεφθούμε το Κέντρο Ανακάλυψης του Δάσους της 

Βροχής, για μια χαλαρή βόλτα στην κρεμαστή γέφυρα πάνω 

από τη λίμνη και για χάζεμα πουλιών και λουλουδιών στον 

βοτανικό κήπο. Μπορούμε επίσης να πάμε στο Πάρκο 

Μνήμης του Σαντακάν. Το εν λόγω πάρκο, δημιουργήθηκε 

προς τιμήν των θυμάτων του φοβερού στρατοπέδου 

συγκέντρωσης που εγκατέστησε εκεί ο ιαπωνικός στρατός 

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο στρατόπεδο που 

στεγαζόταν στο Πάρκο, εξοντώθηκαν 2.500 αιχμάλωτοι, ως 

επί το πλείστον, Αυστραλοί στρατιώτες. Μετά την άφιξή μας 

στην Κότα Κιναμπαλού, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  

 

15η ημέρα: ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΝΚΟΥ ΑΜΠΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΝΗΣΑΚΙΑ 

Ένα γεμάτο ταξίδι, πρέπει να σου αφήνει και λίγο χρόνο για 

χαλάρωση, για να τακτοποιήσεις μέσα στο μυαλό σου τις 

εικόνες και τη γνώση που αποκόμισες, για να απολαύσεις την 

τελευταία μέρα και για να κάνεις τον απολογισμό σου.  

Όλα αυτά λοιπόν, θα γίνουν σε μια τοποθεσία μαγευτική, στα 

πέντε κοραλλιογενή νησάκια (Γκάγια, Σαπί, Μανούκαν, 

Μαμούτικ, Σουλούγκ) που συγκροτούν το Εθνικό Πάρκο 

Τουνκού Αμπτούλ Ραχμάν. Απέχει μόλις 20 λεπτά με πλοίο 

από την Κότα Κιναμπαλού. Στο πάρκο συνυπάρχουν τροπική 

φύση, λευκές αμμουδιές, τιρκουάζ νερά, λαμπερός ήλιος. 

Μιλάμε για τον ορισμό των παραδεισένιων νησιών. Το τέλειο 

φυσικό σκηνικό για να κάνουμε κατά βούληση άνετες βόλτες 

μέσα στη ζούγκλα, να χαλαρώσουμε στην παραλία, να 

καταδυθούμε στα λαχταριστά νερά και να θαυμάσουμε 

εκπληκτικά κοράλλια και πολύχρωμα ψάρια. Κι αφού τα 

κάνουμε όλα αυτά, και γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, θα 

απολαύσουμε ένα αξέχαστο πικνίκ παρά θιν’ αλός. 

Αναχώρηση για την Κότα Κιναμπαλού, υπόλοιπο ημέρας 

ελεύθερο.  

Υποσημείωση: Μάσκα, βατραχοπέδιλα, πετσέτες, φαγητό για 

το πικνίκ και σωσίβια διατίθενται για όλους. Εσείς πάρτε μαζί 

σας μαγιό, αντηλιακό, καπέλο, εντομοαπωθητική λοσιόν. 

 

16η ημέρα: ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   

Αναχώρηση από την Κότα Κιναμπαλού με προορισμό την 

Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε 

αναχώρηση. 

 

Σουκάου 

 

____ 

Τα σμαραγδένια νησάκια στο Εθνικό  

Πάρκο Τούνκου Αμπτούλ Ραχμάν 



 

 
 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.  

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

                                             ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021 :  

23/05, 26/06,30/07, 22/08, 24/09, 21/10, 21/11 

€ 3.490 € 3.670 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 4.530 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 970 

Έως 12 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 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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό 

➢ Διαμονή σε 5* ξενοδοχείο στις παραλίες της Κότα 

Κιναμπαλού και στο Κουτσίνγκ. Διαμονή σε πολύ καλά 

lodge στη ζούγκλα. Διαμονή σε ξενοδοχείο παλάτι Empire 

στο Μπρουνέι. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός Μπρουνέι). Πλήρης 

διατροφή στο Μούλου, στο Σεπιλόκ και στο Σουκάου. 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τοπικός ξεναγός 

➢ Έλληνας αρχηγός - συνοδός 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 

Travel 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο 

επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) 

εκτός από:  

• Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το δωμάτιο την 

ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα ξενοδοχεία 

• γεύματα στο αεροπλάνο 

 

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.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα 

κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος 

για την κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων:  

€ 790 

➢ Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το δωμάτιο την 

ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα ξενοδοχεία. 

➢ γεύματα στο αεροπλάνο 

 

 

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. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας 

μια ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 

εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (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! 


