
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Μόνο στο VERSUS αεροπορική μετάβαση στον Βορρά και οδική 
επιστροφή στην Μπανγκόκ, με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις για μια διεξοδική 
εξερεύνηση της Ταϊλάνδης με τους εξαιρετικούς πολιτιστικούς θησαυρούς και 
όχι μόνο επίσκεψη του Χρυσού Τριγώνου 
Έλληνας αρχηγός & όχι τοπικός ελληνόφωνος 
 
Η Ταϊλάνδη, το «Κόσμημα της Ασίας», είναι μια χώρα εξωτική, με πλούσια ιστορία και αμέτρητες φυσικές ομορφιές. 
Οι λαμπροί ναοί της, τα επιβλητικά παλάτια της, οι αρχαίες πόλεις της, το τροπικό της κλίμα, οι λευκές αμμουδιές της 
και τα καταπράσινα βουνά της την καθιστούν τον πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό της Ασίας. Ζωντάνια, φως, 
ορχιδέες, ρουμπίνια, πληρωμένοι έρωτες και πάθος για τη θρησκεία, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Οι κάτοικοί της 
συνδυάζουν με θαυμαστή αρμονία τον πολιτισμό τους με τις σύγχρονες δυτικές επιρροές. Είναι εξαιρετικά φιλικοί και 
ευγενικοί. Το χαμόγελο είναι το χαρακτηριστικό των Ταϊλανδών. 
Η Μπανγκόκ, η «Βενετία της Ανατολής», είναι μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, χαώδης και σαγηνευτική, χτισμένη 
στον ποταμό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναμ (Mενάμ). Είναι η 4η κατά σειρά πρωτεύουσα της χώρας, μετά το Σουκοτάι, την 
Αγιούταγια και το Θόνμπουρι. 
Το Χρυσό Τρίγωνο, η περιοχή που σχηματίζεται ανάμεσα στη Βιρμανία, στο Λάος και στην Ταϊλάνδη, εξακολουθεί 
να εκπέμπει έναν αέρα περιπέτειας και μυστηρίου. Είναι το τριεθνές σημείο συνάντησης της κρατικής εκδοχής τριών 
ιστορικών εθνών: των Τάι, των Λάο και των Βιρμανών. 

Αναχωρήσεις: 08.07, 22.07, 08.08, 22.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10        11 Ημέρες 
 
         Αναχωρήσεις:  12.07, 06/08, 10.08, 21.08                                13 ημέρες 

Πανόραμα Βόρειας Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ 
 

Τσιάνγκ Μάι, Τσιάνγκ Ράι (Χρυσό Τρίγωνο), Σουκοτάι, 
Πιτσανουλόκ, Αγιούταγια, Μπανγκόκ 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

� Μεταβαίνουμε στο Βορρά αεροπορικώς (όχι με τρένο, όπως σε άλλα προγράμματα) και 

επιστρέφουμε οδικώς, με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις, για μια διεξοδική εξερεύνηση της Ταϊλάνδης με 

τους εξαιρετικούς πολιτιστικούς θησαυρούς και όχι μόνο επίσκεψη του Χρυσού Τριγώνου. 

� Το πρόγραμμά μας δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή του Χρυσού Τριγώνου - Τσιάνγκ Μάι, 

Τσιάνγκ Ράι. Περιλαμβάνει εντυπωσιακές πτυχές της χώρας, που θα θαυμάσουμε κατά την οδική μας 

διαδρομή από το Βορρά προς την Μπανγκόκ, όπως οι πολιτιστικοί θησαυροί της Αγιούταγια, του 

Σουκοτάι και του Πιτσανουλόκ. 

� Επισκεπτόμαστε το Μπαν Τονγκ Λουάνγκ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μέλη των 

φυλών Κάρεν, Λαχού, Γιάο και Παλόνγκ, κάθε μια με τις δικές της φορεσιές και χειροτεχνήματα, αλλά και 

τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τα έθιμά τους. 

� Οι ξεναγήσεις μας είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες, με έμφαση σε πολιτιστικές, όπου χρειάζεται 

ειδική είσοδος, όπως:  

1. Επίσκεψη στις τρεις στούπες του Ναού Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ. 

2. Επίσκεψη στο Ναό Βατ Πο με το άγαλμα του «Κεκλιμένου Βούδα». 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 
 



 

 

 

 

Ενδεικτικές πτήσεις (περιορισµένες θέσεις) 
Περιλαµβάνεται το εσωτερικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. Επιβεβαίωση ωραρίου πτήσεων τη 
στιγµή της κράτησης.. 
 

 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LX 1831 12/07/2017 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 14:05 15:55 

LX 180 12/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ – ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ 17:55 09:35 

LX 181 23/07/2017 ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ -  ΖΥΡΙΧΗ 13:05 19:35 

LX 1842 23/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LX 1831 06/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 13:25 15:15 

LX 180 06/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ – ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ 17:55 09:35 

LX 181 16/08/2017 ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ -  ΖΥΡΙΧΗ 13:05 19:35 

LX 1842 16/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LX 1831 10/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 14:05 15:55 

LX 180 10/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ – ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ 17:55 09:35 

LX 181 21/08/2017 ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ -  ΖΥΡΙΧΗ 13:05 19:35 

LX 1842 21/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 



 

 

 

 

 

 

 

 

LX 1831 21/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 13:25 15:55 

LX 180 21/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ – ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ 17:55 09:35 

LX 181 01/09/2017 ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ -  ΖΥΡΙΧΗ 13:05 19:35 

LX 1842 01/09/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

 

� Περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, την «Πόλη των Αγγέλων». 

� Επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο της παλιάς πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, της Αγιούταγια. 

� Δείτε το Μνημείο Βατ Μαχατχάτ, με το κεφάλι του Βούδα σφηνωμένο ανάμεσα στις ρίζες ενός 

    δέντρου. 

� Γνωρίστε την «πόλη των δύο ποταμών», το Πιτσανουλόκ. 

� Ανεβείτε στο ειδικό τρενάκι που διατρέχει το ιστορικό πάρκο του Σουκοτάι. 

� Περπατήστε στο ιστορικό κέντρο του Τσιάνγκ Μάι, της πρωτεύουσας του Βορρά. 

� Θαυμάστε την εξαιρετική θέα από την κορυφή του όρους Ντόι Σουτέπ, με τον ναό-σήμα κατατεθέν 

    της πόλης. 

� Σεργιανίστε στη νυχτερινή υπαίθρια αγορά του Τσιάνγκ Ράι στην περιοχή του Χρυσού Τριγώνου. 

� Απολαύστε μια βόλτα με βάρκα στον Μεκόνγκ, στα σύνορα Ταϊλάνδης - Βιρμανίας - Λάος. 

 
 

 

 
 

Αποκλειστικό ταξίδι του Versus που περιλαμβάνει όλη την περιοχή της Ταϊλάνδης βόρεια της Μπανγκόκ 

και όχι μόνο την περιοχή του Χρυσού Τριγώνου. 

Η διαδρομή μας από το Βορρά προς την Μπανγκόκ κρύβει σπουδαία μαργαριτάρια, όπως το Σουκοτάι, 

την πρώτη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και λίκνο του ταϊλανδέζικου πολιτισμού, το Πιτσανουλόκ, την 

«πόλη των δύο ποταμών», αλλά και την Αγιούταγια, μια άλλη παλιά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, 

στον αρχαιολογικό χώρο της οποίας θα θαυμάσουμε υπέροχα δημιουργήματα του ανθρώπου και της 

φύσης.  

 



 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ένα υπέροχο ταξίδι στη Βόρεια Ταϊλάνδη, που ξεκινά από την πρωτεύουσά της, την 

Μπανγκόκ, απ’ όπου αναχωρεί με πτήση για την περιοχή του Χρυσού Τριγώνου 

- το Τσιάνγκ Μάι και το Τσιάνγκ Ράι. Από εκεί συνεχίζει για το Σουκοτάι, την 

πόλη που θεωρείται λίκνο του ταϊλανδέζικου πολιτισμού, το Πιτσανουλόκ, την 

«πόλη των δύο ποταμών», την Αγιούταγια, την πρωτεύουσα του πιο σημαντικού 

από τα πρώιμα βασίλεια του Σιάμ, και επιστρέφει στην «Πόλη των Αγγέλων», την 

Μπανγκόκ. 

 

 

 

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΪ 
Άφιξη και ανταπόκριση µέσω Μπανγκογκ µε την 
πτήση για Τσιάνγκ Μάι την πρωτεύουσα του Βορρά. 
Το βράδυ µην παραλείψετε να επισκεφτείτε το 

περίφηµο νυχτερινό παζάρι στο κέντρο της πόλης. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, SHOW 
EΛΕΦΑΝΤΩΝ, ΜΠΑΝ ΤΟΝΓΚ ΛΟΥΑΝΓΚ) 
Σήµερα το πρωί θα κάνουµε ξενάγηση στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης. Περνώντας µε τα πόδια τα παλιά 
της τείχη στο σηµείο της Πύλης Τα Πε, θα βρεθούµε 
στην παλιά πόλη, όπου θα περιηγηθούµε στους 
δρόµους της, βλέποντας εξωτερικά µερικούς από 
τους πιο σηµαντικούς ναούς της, όπως τον Wat Phra 
Singh, τον Wat Chedi Luang κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε µία τοπική φάρµα ελεφάντων, όπου θα 

παρακολουθήσουµε ένα show από τα συµπαθή αυτά παχύδερµα. Κατόπιν το Μπαν Τονγκ Λουάνγκ, µία 
περιοχή που βρίσκεται υπό προστασία, ώστε να διασωθεί η πολιτιστική κληρονοµιά των ορεσίβιων φυλών 
του Βορρά. Εκεί θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε µέλη των φυλών Κάρεν, Λαχού, Γιάο και Παλόνγκ, κάθε µια 
µε τις δικές της φορεσιές και χειροτεχνήµατα, αλλά και τις ιδιαίτερες παραδόσεις και έθιµά τους. Ακολουθεί 
παραδοσιακό ταϊλανδέζικο δείπνο Καντόκε (Khantoke) σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΪ - ΒΑΤ ΝΤΟΪ ΣΟΥΤΕΠ (ΛΕΥΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΡΟΝΓΚ ΚΟΥΝ) - ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ  
Θα πραγµατοποιήσουµε επίσκεψη  για το σήµα κατατεθέν 
της πόλης, τον Βατ Ντόι Σουτέπ (Doi Suthep). Ο ναός αυτός 

κατασκευάστηκε το 1383 στην κορυφή του όρους Ντόι 
Σουτέπ σε υψόµετρο 1.100 µ. Στο κέντρο του βρίσκεται η 
χρυσή παγόδα, που περιέχει ιερά λείψανα του Βούδα. Ο 
ναός αυτός αποτελεί κέντρο προσκυνήµατος πιστών από 
όλο τον κόσµο. Αφού ανεβούµε τα 309 σκαλιά του λόφου, 
θα απολαύσουµε µια εξαιρετική θέα της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το 
Τσιάνγκ Ράι, τη βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή 
και ως η πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο ή «Τρίγωνο του 
Οπίου». Η περιοχή είναι επίσης γνωστή και ως η «πύλη για τη 
Νότια Κίνα». Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα 
κάνουµε µια στάση για να επισκεφτούµε έναν από τους πιο 

δηµοφιλείς ναούς του Βορρά, το σύγχρονο, αµφιλεγόµενης 
αισθητικής, λευκό Ναό Wat Rong Khun, που σχεδιάστηκε 
από το διάσηµο καλλιτέχνη Chalermchai Kositpipat το 1997. 
Συνεχίζουµε για το Τσιάνγκ Ράι. Η πόλη ιδρύθηκε από το 
βασιλιά Meng Rai το 1262 και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα 
της δυναστείας του πριν πέσει στα χέρια των Βιρµανών, 

όπου παρέµεινε για πολλές εκατοντάδες χρόνια. ∆ιαθέτει 
τους δικούς της χαλαρούς ρυθµούς, την ήρεµη ζωή της επαρχίας και το καλό κλίµα - µε λιγότερη υγρασία και 
περισσότερο φρέσκο αέρα, που έρχεται από τα γύρω βουνά. Πολλά βουδιστικά µοναστήρια και ναοί µε 
«εξωτική» αρχιτεκτονική υψώνουν τους χρυσοποίκιλτους οβελίσκους τους στον ουρανό. Το βράδυ ένας 
µικρός εµπορικός δρόµος της πόλης µετατρέπεται σε υπαίθρια αγορά και ζωντανεύει από τους εκατοντάδες 
µικροπωλητές. 

 
 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ (ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) 
Πρωινή οδική αναχώρηση για την περιοχή του Χρυσού Τριγώνου, στα σύνορα των τριών χωρών, Ταϊλάνδης, 
Βιρµανίας και Λάος. Εκεί θα απολαύσουµε µια βόλτα µε βάρκα στον ποταµό Μεκόνγκ. Στη συνέχεια θα 
µεταβούµε στο Μάε Σάε, την περιοχή των χερσαίων συνόρων της Ταϊλάνδης µε τη Βιρµανία, όπου καθηµερινά 
λειτουργεί µια µεγάλη αγορά µε κάθε λογής αγαθά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΪ - ΣΟΥΚΟΤΑΪ  
Πρωινή αναχώρηση για το Σουκοτάι, την πρώτη πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, λίκνο του ταϊλανδέζικου 
πολιτισµού, πυρήνα του πρώτου ανεξάρτητου βασιλείου της χώρας (1238). Άφιξη στο Σουκοτάι και επίσκεψη 
του ιστορικού πάρκου µε τα ερείπια της πόλης, η οποία ήταν πρωτεύσασα του βασιλείου του Σουκοτάι κατά 
το 13ο και το 14ο αι. Τα τείχη της σχηµάτιζαν ένα ορθογώνιο 2X1,6 χλµ., µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ερείπια 
του βασιλικού παλατιού και ακόµα 26 ναών. Με το ειδικό τρενάκι θα περιηγηθούµε στο χώρο κάνοντας 

επιλεγµένες στάσεις και θα ξεναγηθούµε σε µια σειρά µνηµείων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΚΟΤΑΪ - ΠΙΤΣΑΝΟΥΛΟΚ - ΛΟΠΜΠΟΥΡΙ - ΑΓΙΟΥΤΑΓΙΑ  
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Πιτσανουλόκ, γνωστό ως «πόλη 
των δύο ποταµών». Το Πιτσανουλόκ είναι µια από τις πιο όµορφες 
επαρχίες του Βορρά. Άφιξη και επίσκεψη στο Ναό Βατ Πρα 
Μαχαντάτ του 1357, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και 

στεγάζει µία από τις οµορφότερες εικόνες του Βούδα στην 
Ταϊλάνδη. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς το Λόπµπουρι, 
την «πόλη των πιθήκων», και την Αγιούταγια, παλιά πρωτεύουσα 
της Ταϊλάνδης από το 1350 έως το 1767. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΥΤΑΓΙΑ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ  
Πρωινή επίσκεψη στο ιστορικό πάρκο της πόλης µε τους ναούς 
της περιόδου από το 14ο έως το18ο αι. Ο αρχαιολογικός χώρος, 
αναγνωρισµένος από το 1981 ως Μνηµείο Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, καλύπτει έκταση 289 
εκταρίων, µε ερείπια από την πόλη που καταστράφηκε 

ολοσχερώς το 1797 από τους Βιρµανούς. Θα έχουµε την ευκαιρία 
να δούµε τα ερείπια του βασιλικού παλατιού και τις τρεις στούπες 
του Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, που θα µας εντυπωσιάσουν. Στη 
συνέχεια θα δούµε το Μνηµείο Βατ Μαχατχάτ, όπου το κεφάλι του 
Βούδα βρίσκεται σφηνωµένο ανάµεσα στις πολυάριθµες ρίζες 
ενός δέντρου, καθώς και τον Βατ Πανάνγκ Τσονγκ µε το 

µεγαλύτερο καθιστό Βούδα. Μετά το πέρας της ξενάγησής µας 
θα αναχωρήσουµε για την Μπανγκόκ. Κοσµοπολίτικη 
µεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική, η πόλη είναι χτισµένη στον 



ποταµό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναµ (Μενάµ) και ονοµάζεται «Βενετία της Ανατολής» από τις πολυάριθµες 

διώρυγες και κανάλια (κλονγκ), που τη διατέµνουν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ  
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει σήµερα το πρωί µε βαρκάδα κατά µήκος του ποταµού µε τα αµέτρητα κανάλια. 
Θα φτάσουµε στο Θόνµπουρι, την 3η κατά σειρά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (1767-1782), όπου θα 

επισκεφτούµε τον παλιότερο ναό της πόλης, το Ναό της Αυγής, που είναι καλυµµένος µε κοµµάτια κινέζικης 
πορσελάνης και δεσπόζει θεαµατικά στο ποτάµι. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Βασιλικό Παλάτι της Μπανγκόκ, που έχει χαρακτηριστεί ως το 8ο Θαύµα του 
Κόσµου. Χτίστηκε το 1783 και καλύπτει µια έκταση 218.400 τετρ. χλµ. Περικυκλωµένα από ένα ψηλό λευκό τείχος 
µήκους 1.900 µ., µια συστάδα 100 διαφορετικών, πολυτελών και µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτίρια, 
εκπροσωπούν 200 χρόνια ιστορίας και αρχιτεκτονικού πειραµατισµού. Ναοί µε πολύχρωµες πορσελάνινες 

διακοσµήσεις, στούπες, πύργοι, επιβλητικές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, µυθολογικές µορφές και εκπληκτικές 
τοιχογραφίες συνθέτουν ένα σχεδόν εξωπραγµατικό σκηνικό. Ολόκληρο το Ραµαγιάνα (Ramakien), το έπος 
που γράφτηκε στην Ινδία πριν από 2.000 χρόνια και έγινε παραµύθι από την Κατµαντού έως το Μπαλί, χορός 
στη Μαλαισία και κουκλοθέατρο στην Ινδονησία, είναι θαυµάσια ζωγραφισµένο στο εσωτερικό µέρος του 
περιστυλίου. Εδώ βρίσκεται και ο Ναός του Σµαραγδένιου Βούδα µε το περίφηµο άγαλµα του Βούδα από 
νεφρίτη (όχι σµαράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, στολισµένο µε πολύτιµα πετράδια, που φυλάσσεται σε µια 

γυάλινη προθήκη. Είναι η πιο ιερή µορφή της Ταϊλάνδης, προστάτης της χώρας. Συνεχίζουµε για το Ναό Βατ 
Πο, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλµατα του Βούδα σε κεκλιµένη στάση. 
Ο ναός αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή ταϊλανδέζικου µασάζ στη χώρα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
10η-11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Ηµέρες ελεύθερες για να απολαύσετε την κοσµική µεγαλούπολη, που προσφέρει άπειρες επιλογές για βόλτες, 
αγορές και επισκέψεις. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΠΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και  πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την Αθήνα. Άφιξη και µεταφορά σε 

ξενοδοχείο 4* 
 
13η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Λάρνακα. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ανάλογα µε την ηµεροµηνία αναχώρησης, το πρόγραµµα µπορεί να εκτελεστεί µε αντίστροφη φορά, 

ξεκινώντας από Μπανγκόκ και καταλήγοντας στο Τσιάνγκ Μάι. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιµή ** 

για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 06/08  
(12ηµερο µε µία νύχτα λιγότερη στην Μπανγκόκ) 

                     1799 €  (µονόκλινο: 2109€) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 12/07 και 10/08 

** SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ** 

                    1859 € (µονόκλινο: 2189€) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 21/08 

                 1799 (µονόκλινο: 2129€) 

 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 

ενδιάµεσο σταθµό.  

� ∆ιαµονή στο ξενοδοχείo Aetas 5* στην Μπανγκόκ. 

� Ηµιδιατροφή, εκτός από την Μπανγκόκ που είναι µε 

πρωινό. 

� Στην ηµιδιατροφή περιλαµβάνεται ένα παραδοσιακό 

ταϊλανδέζικο δείπνο Καντόκε. 

� Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραµµα. 

� Τοπικοί ξεναγοί. 

� Έλληνας αρχηγός – συνοδός (τον οποίο θα συναντήσετε στην Μπανγκόγκ). 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά (όπου είναι δυνατό). 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Ποτά 

� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η ταυτότητα 
θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα πρέπει να έχει 
ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 

αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 
• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται από 

τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 
• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 

 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 
αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 

• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις 
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 
 

 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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 300 € κατ’ άτοµο εντός 

της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των 

χωρών που θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη 

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 
 



 

 
 



 
Οι καινοτοµίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 

"Η ζωή είναι στιγµές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούµε! 

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

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος 
του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών µας 
στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων 
Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς 
εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο 

Porto Palace, η µεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η µεγάλη 
εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά 
και σε µια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα. Για εµάς ο 
ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης µας. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

� 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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
Η Ι∆ΕΑ 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 
∆εκέµβριο 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. 
 
 
 
 

� ∆ιερεύνηση Προορισµών  
∆εν 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. ∆ηµιουργούµε 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!!! 

 


