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Αρχαίοι δρόμοι και άγνωστοι νομαδικοί λαοί 

 

 

 



 

  

Ψάχνετε ένα μέρος που δεν μοιάζει με κανένα 

άλλο 

Ψάχνετε για άλλη μια… Βόρεια Κορέα, έναν 

άλλο πλανήτη που τα πάντα κινούνται σε 

άλλους ρυθμούς κλτ 

Σχεδιάσαμε για εσάς το Τουρκμενιστάν 

 

 Ένα ασυνήθιστο ταξίδι στο Τουρκμενιστάν, μια 

χώρα από τις πλέον απομονωμένες αλλά 

συνάμα και ένας από τους πιο αυθεντικούς 

προορισμούς στον κόσμο! Θα περπατήσουμε 

σε αρχαίους δρόμους που διέβησαν χιλιάδες 

καραβάνια και στρατιώτες των μεγαλύτερων 

αυτοκρατοριών της Ιστορίας, θα γνωρίσουμε 

νομαδικούς λαούς και θα πάρουμε μέρος στην 

πανάρχαια γιορτή της Νεβρούζ!  

Από το Ασγκαμπάτ μέχρι τις αρχαίες πόλεις της 

Νίσα και της Μερβ, στα χνάρια των αρχαίων 

δρόμων του μεταξιού, θα ζήσουμε μια 

ανεπανάληπτη ταξιδιωτική περιπέτεια στα βάθη 

της Κεντρικής Ασίας… 

 

 

 

 Ξενοδοχεία 5* στο Άσγκαμπατ και 

Ντασογκούζ, 4* στο Μάρι (το καλύτερο 

διαθέσιμο). 

 

 Επίσκεψη στην υπόγεια λίμνη Köw Alta. 

 

 Ημιδιατροφή (στο Μάρυ πλήρης 

διατροφή).  

 

 Εκδρομή και ξενάγηση στην αρχαία Νίσα 

και την αρχαία πόλη Μερβ.  

 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις και είσοδοι στα 

διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα.  

 

 Οδικές μεταφορές με κλιματιζόμενα 

πούλμαν και 4x4.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…«Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ»… 

1971. Στην Έρημο του Καρακούμ, λίγο έξω από το χωριό Νταρβάζα, Σοβιετικοί γεωλόγοι ξεκινούν γεώτρηση 

σε ένα σημείο όπου εντοπίστηκε ένα μεγάλο σπήλαιο γεμάτο φυσικό αέριο. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών, η οροφή υποχώρησε, τρυπάνια και εξοπλισμός κατέρρευσαν μέσα στο σπήλαιο, χωρίς 

ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν να υπάρξει μεγάλη διαρροή αερίου. 

Φοβούμενοι πως η διαρροή θα απελευθέρωνε δηλητηριώδη αέρα, επικίνδυνα για την υγεία όσων 

συμμετείχαν στην εξόρυξη, οι επιστήμονες αποφάσισαν να αναφλέξουν το σπήλαιο, ελπίζοντας πως η 

φωτιά θα έκαιγε το απόθεμα αερίου μέσα σε λίγες ημέρες. Πέρασαν εβδομάδες. Μήνες. Χρόνια. Η φωτιά 

καίει ακόμα, κοντά πέντε δεκαετίες τώρα. Το 2004 η κυβέρνηση αποφάσισε τη μετατόπιση του χωριού 

Νταρβάζα σε ασφαλέστερη τοποθεσία. Κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό ακόμα θα καίει η φωτιά, αν τα 

αποθέματα αερίου κοντεύουν να εξαντληθούν ή αν εντέλει η τρύπα θα σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας 

αλλά και για να μην σπαταλάται έτσι μια πολύτιμη πηγή ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο. Το γεγονός 

ωστόσο είναι πως η «Πύλη της Κολάσεως» αποτελεί σήμερα ένα σπουδαίο αξιοθέατο στο Τουρκμενιστάν, 

που πραγματικά κόβει την ανάσα… 

 



 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Πτήση για 

Άσγκαμπατ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την ταξιδιωτική 

μας ομάδα, και το ταξίδι μας ξεκινά με την πτήση μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Άσγκαμπατ, στο 

Τουρκμενιστάν, μία από τις πιο απομονωμένες και συνάμα 

αυθεντικές χώρες στον κόσμο!  

 

2η ημέρα: Άσγκαμπατ (ξενάγηση) 

Πρωινή άφιξη στο Άσγκαμπατ (Ashgabat), πρωτεύουσα 

και μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Τουρκμενιστάν. Άμεση 

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και στη 

συνέχεια ξενάγηση και πρώτη γνωριμία με την πόλη.   

Παρόλο που αυτή η περιοχή της Κεντρικής Ασίας έχει 

τεράστια ιστορία, η ίδια η πόλη είναι σχετικά νέα. Παντού στο 

Άσκαμπατ ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικές κατασκευές και 

διακοσμητικά από λευκό μάρμαρο, είναι μάλιστα τόσο 

πολλά που το 2013 το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ονόμασε την 

τουρκμένικη πρωτεύουσα «Η Λευκή Μαρμάρινη Πόλη» - 

πουθενά αλλού στον κόσμο δεν θα δούμε συγκεντρωμένα 

τόσο πολλά καλλιτεχνήματα και κτίρια από λευκό μάρμαρο, 

όσο εδώ. Θα δούμε λοιπόν το Πάρκο και το Μνημείο της 

Ανεξαρτησίας, τη λεγόμενη Αψίδα της Ουδετερότητας, ένα 

μνημείο ύψους 75μ. με το περιστρεφόμενο χρυσό άγαλμα 

του πρώτου Τουρκμένου προέδρου, Τουρκμενμπασί. Στην 

πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε και το Αλέμ (Alem), το 

πολιτιστικό κέντρο του ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012 και 

φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στον κόσμο ρόδα λούνα-παρκ, 

ύψους 47,6 μ. (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του βιβλίου 

Γκίνες). Θα δούμε επίσης το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας, που 

φιλοξενεί μια πραγματικά τεράστια συλλογή με πάνω από 

500.000 εκθέματα αρχαιολογικού και εθνογραφικού 

ενδιαφέροντος. Τέλος θα επισκεφθούμε το Halk Hakydasy, 

το μνημείο που φτιάχτηκε σε ανάμνηση όσων έδωσαν τη 

ζωή τους στη μάχη του Γκεόκ Τεπέ, κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, αλλά και όσων χάθηκαν στο σεισμό του 1948 που 

χτύπησε το Άσκαμπατ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Άσγκαμπατ – Νίσα – Τέμενος Ρούχι – Άσγκαμπατ  

Οι Παρθιανοί δημιούργησαν έναν από τους λαμπρότερους 

πολιτισμούς της αρχαιότητας όσον αφορά την Κεντρική 

Ασία, ήταν μάλιστα εκείνοι που κατάφεραν να ανακόψουν 

την προς ανατολάς επέκταση των Ρωμαίων. Θα πάρουμε 

μια γεύση από τη λάμψη της Παρθιανής αυτοκρατορίας με 

την επίσκεψή μας στην αρχαία Νίσα, την πρωτεύουσα των 

Παρθιανών, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO από το 2007. Επιστροφή στο 

Ασγκαμπάτ για να  δούμε ακόμα το τέμενος με το 



 

  

 μαυσωλείο του Τουρκμενμπασί, ένα από τα μεγαλύτερα 

τζαμιά της Κεντρικής Ασίας. Στη συνέχεια θα δούμε πάρκο 

Ilham , το υπέροχο μνημείο των αλόγων Akhalteke, και  την 

εμπορική αγορά Gullistan γνωστή και ως Ρωσικό παζάρι. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: Άσγκαμπατ – Μάρυ (πτήση) – Μαργκούς – Μερβ 

– Μάρυ (στον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού)  

Πτήση για το Μάρυ. Άφιξη και άμεση αναχώρηση με 4x4 για 

την αρχαία πόλη του Μαργκούς (ή Γκονούρ Ντεπέ). 

Πρόκειται για ένα βασίλειο που σύμφωνα με τους 

αρχαιολόγους άκμασε την 3η π.Χ. χιλιετία, με κύρια 

απασχόληση τη γεωργία. Η αρχαιολογική σκαπάνη 

ωστόσο έχει φέρει στο φως οχυρά και ναούς της εποχής 

εκείνης, οι διαστάσεις των οποίων μπορούν να συγκριθούν 

με αντίστοιχα κατασκευάσματα των Ασσύριων και των 

Βαβυλώνιων. Θεωρείται από τα λίκνα του ζωροαστρισμού 

και της λατρείας της φωτιάς.  

Κατόπιν συνεχίζουμε για την Μερβ και την ξενάγησή μας 

στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πόλης. Η Μερβ 

γνώρισε μία μακρά περίοδο ακμής από την εποχή των 

Σελευκιδών και μετά. Πλην της γεωγραφικής του θέσης, 

υπήρξε και μείζον μεταποιητικό κέντρο - βρέθηκαν κόκκοι 

βαμβακιού από τον 5ο αι. και εργαστήριο χάλυβος από  τον 

10ο αι. Φαίνεται ότι η όαση του Μerv ανήκε στο λεγόμενο 

«Αρχαιολογικό Σύμπλεγμα της Βακτριανής – Μαργιανής» 

την εποχή του χαλκού. Παρά το γεγονός ότι περιήλθε στην 

εξουσία των πολλών κατακτητών της περιοχής, ήταν μία 

κοσμοπολίτικη πόλη, όπως φαίνεται από τις πολλές 

θρησκείες που συνυπήρξαν εκεί: Νεστοριανοί Χριστιανοί, 

Βουδιστές, Μανιχαϊστές και Ζωροάστρες. Υπήρξε μάλιστα 

από τις πρώτες πόλεις που κατακτήθηκαν από τους 

Άραβες και απετέλεσε ορμητήριό τους για την κατάκτηση 

της Κεντρικής Ασίας. Η εξέλιξή της διακόπηκε βίαια το 

Φεβρουάριο του 1221, όταν ο γιός του Τζένκινς Χαν, ο Tolui, 

έσφαξε όλο τον ήδη παραδοθέντα πληθυσμό - λέγεται ότι 

σφαγιάστηκαν περί το ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Η 

αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως τους 

επισκέψιμους χώρους του Erk-Kala, μία από τις 

πρωταρχικές φάσεις, το Gaur-Kala της Ελληνοβακτριανής 

εποχής και το μαυσωλείο του Sultan Sanjar, του τελευταίου 

ηγεμόνα πριν την κατάκτηση της πόλης από τις 

τουρκομανικές φυλές. Η Μερβ αποτελούσε επίσης κομμάτι 

του Βόρειου Δρόμου στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, 

εξυπηρετώντας κυρίως τα εμπορικά καραβάνια που 

έρχονταν από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας και πέρα από 

τον ποταμό Ώξο. Μετά τη Μερβ ο δρόμος συνέχιζε προς τα 

δυτικά και την παλιά πρωτεύουσα της Παρθίας, την 

Εκατόμπυλο, τη σημερινή Damgham, διέσχιζε το βόρειο 

Ιράν, συνέχιζε νότια της Κασπίας προς τη Χαμαντάν και τις 



 

 

  

αρχαίες δίδυμες πόλεις Σελευκεία και Κτησιφώντα κοντά στη 

Βαγδάτη, στον ποταμό Τίγρη. Αφού ξεναγηθούμε στον 

εκτενέστατο αρχαιολογικό χώρο, επιστρέφουμε στη Μάρυ. 

Διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: Μάρυ – Πτήση για Άσγκαμπατ – Νομαδικό χωριό 

Γιέρμπεντ – Νταρβάζα – Ντασογκούζ 

Πρωινή μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

Άσγκαμπατ. Άφιξη στην πρωτεύουσα και από εκεί  θα 

μεταβούμε οδικώς, με 4x4, στην Νταρβάζα (Διάρκεια 

διαδρομής περίπου 3 ½ ώρες). Καθοδόν, θα κάνουμε μία 

στάση για να επισκεφθούμε το νομαδικό χωριό Yerbent, για 

να δούμε από κοντά τη ζωή και την καθημερινότητα στην 

τουρκμένικη έρημο: θα δούμε τις τυπικές τουρκμένικες 

καλύβες (γιουρτς), τις περίφημες δρομάδες (αραβικές 

καμήλες), τους πηλόκτιστους φούρνους που οι ντόπιοι 

αποκαλούν ταμντίρ (tamdyr) και πολλά ακόμα στοιχεία που 

συνθέτουν τη ζωή στην έρημο και την κάνουν εφικτή… 

Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας φτάνουμε στη Νταρβάζα 

(Darvaza). Θα εξερευνήσουμε μερικούς από τους 

αμέτρητους κρατήρες αερίου, πολλοί από αυτούς είναι 

γεμάτοι νερό, άλλοι γεμάτοι θείο και λάσπη. Ο πιο 

εντυπωσιακός από όλους είναι φυσικά ο μεγάλος 

φλεγόμενος κρατήρας, ένα θέαμα που σίγουρα θα μας 

κόψει την ανάσα. Θα δούμε ξανά τον φλεγόμενο κρατήρα 

την ώρα που θα πέφτει ο ήλιος, ένα θέαμα δυο φορές πιο 

εντυπωσιακό από αυτό που είδαμε νωρίτερα. Αναχώρηση 

για Ντασογκούζ (Διάρκεια διαδρομής περίπου 4 ½  ώρες). 

Άφιξη  αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   

 

6η ημέρα: Ντασογκούζ – Κούνια-Ουργκέντς – Ασκαμπατ  

(πτήση) 

Το πρωί  μετάβαση οδικώς στο Κούνια-Ουργκέντς. Παρότι το 

όνομά του σημαίνει «Νέο Ουργκέντς», κάθε άλλο παρά νέο 

είναι, καθώς η πόλη αναφέρεται ήδη στην επιγραφή του 

Behistun του Δαρείου του Μέγα το 520 π.Χ. καθώς και στη 

Ζωροαστρική Avesta ως Urva και Urga. Η ίδρυσή της  

ανάγεται στον 6ο-7ο αι. π.Χ. Η στρατηγική γεωγραφική της 

θέση στη διασταύρωση των καραβανιών, των Δρόμων του 

Μεταξιού και των δρόμων προς το Βορρά, προς τον Βόλγα, 

την κατέστησε ισχυρή και πλούσια, έδρα του βασιλείου της 

Χορασμίας. Μετά την κατάκτησή της από τον Τζένκινς Χαν 

αποτέλεσε μέρος της "Χρυσής Ορδής", ξανακτίστηκε και 

κοσμήθηκε με πλείστα αρχιτεκτονήματα. Η πόλη 

καταστράφηκε και πάλι από τον Ταμερλάνο το 1388. Το 1646 

ο Ώξος άλλαξε τον ρου του και η πόλη εγκαταλείφθηκε, έως 

ότου το χανάτο της Χίβα, του οποίου ήταν μέρος, 

κατασκεύασε το κανάλι Chanyap και η πόλη 

ξανακατοικήθηκε. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε τον μιναρέ 

Kultuk Timur, τον ψηλότερο της Κεντρικής Ασίας, καθώς και 

 



 

 

 

 

  

τα μαυσωλεία Sultan Tekesh, II Arslan (το παλιότερο ιστορικό 

κτίριο της πόλης), Turabek Hanum, Najmuddin-Kubra, 

Sultan Ali καθώς και το λόφο Kyrk Molla. Επιστροφή στην 

Ντασογκούζ και πτήση για το Άσγκαμπατ. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στην 

Άσγκαμπατ.  

 

7η ημέρα: Άσγκαμπατ (Οχυρό και τέμενος Γκεοκντεπέ-

Υπόγεια λίμνη Köw Ata)  

Αναχώρηση οδικώς για μία επίσκεψη στην υπόγεια λίμνη 

Köw Ata, λίγο έξω από την πόλη.  

Καθοδόν θα σταματήσουμε στο Γκεοκντεπέ για να δούμε το 

φρούριο αλλά και το ομώνυμο τέμενος. Πέρασε στην 

Ιστορία χάρη στη συμβολή του στην αντίσταση των 

Τουρκμένων το 1881 απέναντι στη ρωσική εισβολή.  

Συνεχίζουμε κατόπιν μέχρι τη λίμνη Köw Ata. Όσο κι αν 

μπορεί να ακούγεται παράξενο, η λίμνη αυτή είναι η πιο 

δημοφιλής επιλογή των Τουρκμένων για… μπάνιο! Λογικό, 

αν σκεφτεί κανείς πως πρόκειται για μια περίκλειστη χώρα 

(χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα), με την Κασπία να απέχει 

από την πρωτεύουσα Άσγκαμπατ περίπου επτά ώρες με το 

αυτοκίνητο! Η λίμνη λοιπόν βρίσκεται στη σπηλιά 

Μπακάρντεν (Bakharden), σε βάθος περίπου 72 μέτρων 

υπό την επιφάνεια του εδάφους, και τα νερά της διατηρούν 

θερμοκρασία 35ο C ενώ οι ειδικοί τα θεωρούν πλούσια σε 

άλατα και μεταλλικά στοιχεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Άσγκαμπατ – Πτήση επιστροφής   

Τις πρώτες πρωινές ώρες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο 

όπου επιβιβαζόμαστε στην πτήση επιστροφής μας, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

€ 1.299 

€ 1.479  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 2.289  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 470 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και 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 “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  

 Ξενοδοχεία 5* σε Άσγκαμπατ και Ντασογκούζ, 4* στο 

Μάρυ (το καλύτερο διαθέσιμο). 

 Ημιδιατροφή (στο Μάρυ πλήρης διατροφή). 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις και είσοδοι στα διάφορα 

αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Οδικές μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν και 4x4.  

 Εκδρομή και ξενάγηση στην αρχαία Νίσα. 

 Εκδρομή και  ξενάγηση στην αρχαία Μερβ. 

 Εκδρομή και ξενάγηση στην αρχαία Μεργκούς. 

 Επίσκεψη στην υπόγεια λίμνη Köw Ata. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός.   

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλίο στα Ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε 

μας τι περιλαμβάνει) εκτός από εισόδους σε μουσεία και 

αξιοθέατα καθώς και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά 

αναψυκτικά κλπ. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων, βίζες,  επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων 

και έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). 

Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 

κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: € 740 
 



 

 

 

  

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 τις 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! 

 


