
 

  

Ένα μοναδικό πρόγραμμα σε μία από τις λιγότερο γνωστές 
περιοχές του πλανήτη. H διαδρομή με τον υπερσιβηρικό είναι 
ένα ταξίδι εξερεύνησης, μια ταξιδιωτική γιορτή, ένα ανακάτεμα 
του ταξιδιώτη με μια ολόκληρη χώρα! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021:  15.06, 27.07, 14.08   (17 ημέρες) – 21.06, 02.08, 20.08   (11 ημέρες) 



 

 

 

 

 

  

  Σε αυτό το οδοιπορικό το Versus σάς προτείνει μια 
άποψη της Ρωσίας που δεν έχετε φανταστεί, ένα 
οδοιπορικό αναζήτησης, περιπέτειας και πρόκλησης 
για κάθε συνειδητοποιημένο ταξιδιώτη.  

Διανύουμε με τρένο τμήμα της Ανατολικής Σιβηρίας, 
την πιο άγρια, άγνωστη και δυσπρόσιτη περιοχή της, 
τη λιγότερο τουριστική και την πιο αραιοκατοικημένη. 
Είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε την άγρια φυσική 
ομορφιά, τη ζωή απομονωμένων κοινοτήτων, την 
τάιγκα και τους κατοίκους της. Ένα ταξίδι ζωής, 
δεκαεπτά ημερών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 
μακρινό λιμάνι του Πετροπαβλόφσκ στη Χερσόνησο 
της Καμτσάτκα, που μας προσελκύει με τη μοναδική 
γεωλογική της δραστηριότητα και τα δεκάδες ενεργά 
ηφαίστεια με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.  

Με γνώμονα τα προηγούμενα ταξίδια μας στη 
Σιβηρία, σας προτείνουμε ένα πληρέστατο και 
καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα. Έχουμε επιλέξει να 
διανύσουμε τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα του 
υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου και να 
συναντήσουμε το πιο άγριο μέρος της Σιβηρίας, την 
Ανατολική Σιβηρία.  

Βασικό πλεονέκτημα του ταξιδιού αυτού μπορεί να 
θεωρηθεί η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Θα 
κινηθούμε με σταθερή φορά προς ανατολάς, χωρίς 
πισωγυρίσματα και «πηγαινέλα» στην αχανή Σιβηρία. 
Έτσι οι πτήσεις μας φτάνουν στην Εκατερίνμπουργκ 
στα Ουράλια Όρη και επιστρέφουν από το 
ανατολικό άκρο της διαδρομής, το Βλαδιβοστόκ, με 
όλο τον χρόνο αφιερωμένο στο ταξίδι, αφού θα 
φτάσουμε αυθημερόν την πρώτη ημέρα και θα 
επιστρέψουμε επίσης αυθημερόν την τελευταία.  

 

 

Ο Υπερσιβηρικός, ως εμπειρία και ταξιδιωτική 
πρόκληση, είναι το τρένο, το ταξίδι με το τρένο, η 
επαφή με την ενδοχώρα. Είναι το σφύριγμα του 
τρένου, τα μικρά χωριά, οι μικροπωλητές που μας 
πλησιάζουν, οι εντυπωσιακοί σταθμοί των πόλεων, οι 
συζητήσεις στο εστιατόριο του τρένου... Θα νιώσουμε 
την ατμόσφαιρα της πολυκοσμίας των σταθμών, θα 
διαβάσουμε στους πίνακες τις αμέτρητες αναχωρήσεις 
προς κάθε κατεύθυνση, θα παρατηρήσουμε τον 
κόσμο και θα συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε βρεθεί 
στην καρδιά της Σιβηρίας.  

Το ταξίδι με το τρένο θα διαρκέσει μέρες, κατά τις 
οποίες θα μπορούμε να μείνουμε στα κουπέ μας και 
να βλέπουμε τα ξύλινα σπίτια και τα δάση της Σιβηρίας 
να μας προσπερνούν, να καθίσουμε στο εστιατόριο 
του τρένου, να κατεβαίνουμε κάθε τόσο σε μικρούς 
σταθμούς ή απλώς να παρατηρούμε τις διαδικασίες 
των στάσεων και της μετεπιβίβασης.  

Το να καταφέρει κανείς να διασχίσει με τρένο τμήμα της 
Ανατολικής Σιβηρίας, αποτελεί εμπειρία συγκλονιστική. 

 

Dreams come true  

Στον Υπερσιβηρικό θα επιβιβαστούμε την 5η ημέρα του 
ταξιδιού μας, από το Νοβοσιμπίρσκ και την 6η από το 
Κρανσνογιάρσκ. 

 



  

 

 
• Αεροπορική εταιρεία: Aeroflot με άφιξη στο 

Εκατερίνσμπουργκ και επιστροφή από Βλαδιβοστόκ.  
• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Εκατερίνμπουργκ (2), 

Νοβοσιμπίρσκ (2), Κράσνογιαρσκ (2), Ιρκούτσκ (3) 
Χαμπαρόβσκ (2) Πετροπαβλόφσκ  (Καμτσάτκα) (3), 
Βλαδιβοστόκ (2).  

• Ξενοδοχεία 3*, 4*. Όλες οι διανυκτερεύσεις 
πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, εκτός από 1 διαν/ση 
στο τραίνο. 

• Διατροφή: Ημιδιατροφή καθημερινά. 
• Μεταφορές με αεροπλάνα, κλιματιζόμενο πούλμαν, τον 

υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο, πλοιάρια.  
• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 
• Ξεναγήσεις και είσοδοι στα αξιοθέατα που αναφέρουμε 

στο πρόγραμμα. 

 

Εδώ Ρωσία 

Πρωτεύουσα: Μόσχα 

Πληθυσμός: 144,3 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Ρωσικά 

Τοπική ώρα: ίδια με την Ελλάδα 

Νόμισμα: Ρούβλι 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +7 

  

Επιπλέον γνώσεις:  

 
Βιβλίο 

• «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ», του 
Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, εκδόσεις 
Πάπυρος. Ένα βιβλίο που 
σφράγισε τον 20ό αιώνα. 

Ταινίες 

• «Στα δάση της Σιβηρίας», του 
Σαφί Νεμπού, ταινία βασισμένη 
στο βιβλίο του Γάλλου Σιλβέν 
Τεσόν, ο οποίος έλαβε το 
βραβείο Γκονκούρ για το βιβλίο 
αυτό (Dans les forets de 
Siberie). 

• «The way back», του Πίτερ 
Γουίερ, με τους Κόλιν Φαρέλ και 
Εντ Χαρις. Πρόκειται για μια 
πραγματική ιστορία 
απόδρασης μιας ομάδας 
αιχμαλώτων από τα κάτεργα 
της Σιβηρίας. Μετά την 
απόδραση ξεκινά ένα ατελείωτο 
ταξίδι μέσα από τα βουνά και 
την έρημο μέχρι την Ινδία. 

 

 

 
 Κρουαζιέρες και επισκέψεις που θα βρείτε μόνο στο Versus 
 Βαρκάδα στη λίμνη Βαϊκάλη και επίσκεψη στο ενυδρείο.  
 Κρουαζιέρα στον ποταμό Αμούρ στο Χαμπαρόβσκ, στα 

σύνορα Σιβηρίας – Μαντζουρίας. 
 Κρουαζιέρα στη Βερίγγειο Θάλασσα, όπου θα 

ψαρέψουμε στον κόλπο Αβάτσα. 
 Πτήση με ελικόπτερα στη χερσόνησο της Καμτσάτκα. 
 Βασικό πλεονέκτημα του ταξιδιού αυτού μπορεί να 

θεωρηθεί η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Θα 
κινηθούμε με σταθερή φορά προς ανατολάς, χωρίς 
πισωγυρίσματα και «πηγαινέλα» στην αχανή Σιβηρία. 

 Λόγω πολύ καλών πτήσεων, το πρόγραμμα είναι 17ήμερο 
με 16 διανυκτερεύσεις, όλες σε ξενοδοχεία, εκτός από 1 
διαν/ση στο βραδινό δρομολόγιο του Υπερσιβηρικού σε 
κουκέτες. 

 Σε αυτήν την πορεία μας θα επισκεφθούμε το «μαργαριτάρι 
της Σιβηρίας», το Ιρκούτσκ, την πανέμορφη λίμνη Βαϊκάλη, 
την οποία θα θαυμάσουμε σιδηροδρομικώς, κάνοντας την 
περίφημη «κυκλική διαδρομή» (Circum-Baikal), δύο 
σημαντικές πόλεις-κόμβους του θρυλικού τρένου, το 
Κρασνογιάρσκ (με διανυκτέρευση) στις όχθες του ποταμού 
Γιενεσέι και το Νοβοσιμπίρσκ και δύο πανέμορφες πόλεις 
της Ρωσικής Άπω Ανατολής, το Χαμπαρόβσκ και το 
Βλαδιβοστόκ. Αποκορύφωμα της εκδρομής μας η 
Χερσόνησος Καμτσάτκα, η γη των ηφαιστείων, ένα 
μακρινό ταξιδιωτικό όνειρο για τους περισσότερους, 
μυθικός προορισμός και πέρασμα για θαλασσοπόρους 
και εξερευνητές. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι αναχωρήσεις έχουν τις ίδιες πτήσεις  

 

 

Αριθμός 
Πτήσης 

17 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημ/νία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

SU 2113 26/07/2020 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ  00:30 04:20 

SU 1410 26/07/2020 ΜΟΣΧΑ – ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ  06:45 11:10 

SU 1703 11/08/2020 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ – ΜΟΣΧΑ  13:50 15:50 

SU 2112 11/08/2020 ΜΟΣΧΑ – ΑΘΗΝΑ  19:25 23:30 

Αριθμός 
Πτήσης 

17 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημ/νία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

SU 2113 1η ημέρα  ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ  00:30 04:20 

SU 1410 1η ημέρα  ΜΟΣΧΑ – ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ  06:45 11:10 

SU 1703 17η ημέρα  ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ – ΜΟΣΧΑ  13:50 15:50 

SU 2112 17η ημέρα  ΜΟΣΧΑ – ΑΘΗΝΑ  19:25 23:30 

Αριθμός 
Πτήσης 

11 ΗΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

SU 2113 1η ημέρα  ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ  00:30 04:20 

SU 1444 1η ημέρα  ΜΟΣΧΑ – ΙΡΚΟΥΤΣΚ  07:30 18:20 

SU 1703 11η ημέρα ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ – ΜΟΣΧΑ  13:50 15:50 

SU 2112 11η ημέρα ΜΟΣΧΑ – ΑΘΗΝΑ  19:25 23:30 



 

 

 

  

0 Πρόγραμμα Εκδρομής 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - 
Εκατερίνμπουργκ  
Συγκέντρωση αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο 
αεροδρόμιο και πτήση μετά τα μεσάνυχτα, μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού, για Εκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια Όρη. Άφιξη στο 
Εκατερίνμπουργκ.  
Έχουμε φτάσει στα όρια Ευρώπης και Ασίας, στα Ουράλια 
Όρη, και από εδώ ξεκινά η εξερεύνηση της Σιβηρίας και της 
ρωσικής ενδοχώρας. Η πόλη από όπου ξεκινά το ταξίδι μας 
είναι το 4ο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ρωσίας και βρίσκεται 
ακριβώς στο μέσο της Ευρασίας, στις όχθες του ποταμού 
Ισέτ. Ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα ως ένα πρώιμο κέντρο 
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης και σιγά σιγά έγινε ένας κόμβος 
ένωσης Ανατολής και Δύσης. Κατά τη σοβιετική εποχή το 
Εκατερίνμπουργκ μετονομάστηκε σε Σβερντλόφσκ και 
γνώρισε μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδίως κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τη μεταφορά της βαριάς 
βιομηχανίας από τις δυτικές επαρχίες στα ενδότερα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στο 
Εκατερίνμπουργκ. 
 
2η ημέρα: Εκατερίνμπουργκ (Ξενάγηση)  
Η πόλη εντυπωσιάζει με τα δημόσια κτίριά της και τους 
ευρύχωρους δρόμους της, καθώς και με τα κάθε λογής 
ιστορικά μνημεία που παραπέμπουν σε διαφορετικές εποχές 
και αντιλήψεις. Σήμερα λοιπόν θα κινηθούμε στις όχθες του 
ποταμού Ίσετ και κατά μήκος των μεγάλων οδικών αρτηριών, 
θα δούμε τα μνημεία των κομμουνιστών ηγετών του 20ού 
αιώνα και τις κεντρικές πλατείες. Θα μιλήσουμε για την ιστορία 
της περιοχής και τη μεταλλουργία, βασική δραστηριότητα για 
τους κατοίκους της, για τα Ουράλια, αλλά και την έλευση του 
σιδηροδρόμου στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το 
Εκατερίνμπουργκ είναι βασικός σταθμός του Υπερσιβηρικού 
και απέχει 1.816 χλμ. από τη Μόσχα (ένα ταξίδι περίπου 25 
ωρών). Θα δούμε επίσης το Γκάνινα Γιάμα (Ganina Yama), το 
σημείο λίγο έξω από την πόλη όπου τάφηκαν (για κάποιες 
ώρες) τα μέλη της τσαρικής οικογένειας των Ρομανώφ, λίγο 
μετά την εκτέλεσή τους, και σημεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση του τελευταίου τσάρου Νικόλαου Β’ το 1918, όπως 
τον λεγόμενο «Γολγοθά», τον «καθεδρικό του αίματος». Τέλος, 
θα σταθούμε πλάι στον οβελίσκο, σύνορο της Ευρώπης με 
την Ασία όπου και θα βγάλουμε φωτογραφίες πατώντας με 
το ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο στην Ασία! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Εκατερίνμπουργκ – πτήση για Νοβοσιμπίρσκ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «μητρόπολη» της 
Σιβηρίας, το Νοβοσιμπίρσκ. Η αρχική εντύπωση του μεγέθους 
αλλά και του κέντρου της πόλης μάς παραπέμπει 
περισσότερο στη σοβιετική εποχή και δεν είναι πολύ ελκυστική 
εκ πρώτης όψεως. Όμως η πρωτεύουσα της Σιβηρίας είναι μια 
πόλη με χαρακτήρα και πολλά κρυμμένα μυστικά. Σε πολλά 
σημεία συνυπάρχουν τα παλιά ξύλινα σπίτια με τις 
μεταγενέστερες πολυκατοικίες. Η δε γειτνίαση της περιοχής  
 



 

  

 
αυτής με τις αυτόνομες τουρκόφωνες δημοκρατίες της 
Ρωσίας αφήνει μια αίσθηση ανατολίτικης πολυχρωμίας. 
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Αλεξέφσκαγια Σλόμποντα, ένα 
παραδοσιακό ρωσικό χωριό όπου θα δούμε από κοντά πώς 
ύφαιναν στην παλιά Ρωσία στον αργαλειό τους, πώς 
κατασκευάζονται οι περίφημες ρωσικές κούκλες αλλά και 
προετοιμασία γεύματος με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο 
στη φωτιά. Διανυκτέρευση στο Νοβοσιμπίρσκ. 
 
4η ημέρα: Νοβοσιμπίρσκ (Ξενάγηση)  
Ημέρα αφιερωμένη στο Νοβοσισιμπίρσκ η σημερινή. Θα 
κάνουμε ξενάγηση στην πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
τον μεγάλο ποταμό Ομπ, την εντυπωσιακή 
πανεπιστημιούπολη στα περίχωρα, το υπαίθριο Μουσείων 
Τραίνων, θα επισκεφθούμε την πλατεία Λένιν, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, την Όπερα (εξωτερικά), αλλά και τον 
ζωολογικό κήπο της πόλης που θεωρείται από τους 
μεγαλύτερους στον κόσμο, με πάνω από 740 είδη. 
Διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: Νοβοσιμπίρσκ – Κράσνογιαρσκ (Υπερσιβηρικός)  
Πρωινή μεταφορά στον σταθμό του Νοβοσιμπίρσκ για να 
κάνουμε επιτέλους ένα ταξιδιωτικό όνειρο πραγματικότητα: να 
ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τον Υπερσιβηρικό. Ο ίδιος ο 
σταθμός είναι ένα στολίδι των αρχών του 20ού αιώνα. Αφού 
επιβιβαστούμε στο τρένο για την Ανατολή, προορισμός μας 
είναι το Κρασνογιάρσκ. Το ταξίδι με το τρένο θα διαρκέσει 
περίπου 12 ώρες. Αργά το απόγευμα, ανάλογα με το ωράριο 
του ταξιδιού μας, θα φτάσουμε στο Κρασνογιάρσκ, αυτήν τη 
φορά στις όχθες του ποταμού Γιενεσέι. Μεταφορά από τον 
σταθμό στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
6η ημέρα: Κράσνογιαρσκ – Ιρκούτσκ  (Υπερσιβηρικός) 
Ξεκινάμε την ημέρα μας με μια εκδρομή έξω από την πόλη για 
να γνωρίσουμε την πολύ όμορφη κοίτη του Γιενεσέι, 
κινούμενοι προς το κοντινό υδροηλεκτρικό φράγμα, το οποίο 
και παρατηρούμε εξωτερικά. Στη συνέχεια της ημέρας 
ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη του Κράσνογιαρσκ. 
Περιήγηση στα βασικά αξιοθέατα της πόλης με τις υπέροχες 
λεωφόρους και τα μεγάλα παραποτάμια πάρκα. 
Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε ξανά στον Υπερσιβηρικό και 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το Ιρκούτσκ. Σε αυτή τη 
διαδρομή θα διανυκτερεύσουμε μέσα στο τρένο. Αυτήν τη 
φορά το ταξίδι μας θα διαρκέσει περισσότερο και το σιβηρικό 
τοπίο θα είναι πάντα δίπλα μας, παραπέμποντας σε 
λογοτεχνικές μνήμες και άπιαστα γεωγραφικά όνειρα. 
 
7η ημέρα: Άφιξη στο Ιρκούτσκ 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας θα διασχίσουμε τις 
κοιλάδες και τα δάση μιας αχανούς περιοχής που υπήρξε 
τόπος ονείρων και πλουτισμού, τόπος εξορίας και 
απομόνωσης, σίγουρα τόπος αναζήτησης και τόπος 
μακρινός, η ρωσική «Άγρια Ανατολή».  
Φτάνουμε στο Ιρκούτσκ, κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη και στις 
όχθες του ποταμού Ανγκαρά. Το Ιρκούτσκ είναι το 
«μαργαριτάρι της Σιβηρίας» και η μητρόπολη της Νότιας 
Σιβηρίας και βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ρωσίας, Κίνας και 



 

 

 

  

Μογγολίας, κοντά στις όχθες της λίμνης Βαϊκάλης. Κοζάκοι 
κυνηγοί είχαν ιδρύσει γύρω στο 1650 έναν μικρό οικισμό στις 
όχθες του ποταμού Ανγκαρά, «το μονάκριβο παιδί της μάνας 
Βαϊκάλης». Ο οικισμός αυτός, χάρη στην ευνοϊκή γεωγραφική 
του θέση, εξελίχθηκε στο σημαντικότερο διαμετακομιστικό 
κέντρο για το εμπόριο γουναρικών και χρυσού της Ανατολικής 
Σιβηρίας και απέκτησε μεγάλη οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη. Είναι το μοναδικό αστικό κέντρο της Σιβηρίας με 
ιδιαίτερη προσωπικότητα και χάρη. Ταυτόχρονα, όμως, είναι 
φορτισμένο και με μνήμες που παραπέμπουν στον 
προσδιορισμό του ως πόλη εξορίας. Εδώ ο τσάρος Νικόλαος 
Α’ εξόρισε τους ηγέτες της αποτυχημένης εξέγερσης των 
Δεκεμβριστών του 1825 και ανάλογη υπήρξε η συνέχεια επί 
Στάλιν, όταν ολόκληρη η Σιβηρία στιγματίστηκε από τα 
γκουλάγκ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης διαφωνούντων, 
που μέσα από εξαντλητικές και απάνθρωπες συνθήκες 
εργασίας και ακραίες καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν έναν 
προορισμό χωρίς επιστροφή. Στην «Αθήνα της Σιβηρίας», 
όπως ονομάζεται η πόλη λόγω της μεγάλης πολιτιστικής της 
ανάπτυξης, χαρακτηριστικά είναι τα ξύλινα σπίτια με την 
περίτεχνη διακόσμηση στα παράθυρα, που θυμίζουν 
αλλοτινή εποχή. Άφιξη στο Ιρκούτσκ, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
8η ημέρα: Ιρκούτσκ (Circum-Baikal Railway) - 
Υπερσιβηρικός 
Η σημερινή μας ημέρα μας επιφυλάσσει μια ιδιαίτερη εμπειρία, 
καθώς θα γνωρίσουμε τις ακτές της Βαϊκάλης 
σιδηροδρομικώς, κάνοντας με το τρένο την περίφημη «κυκλική 
διαδρομή» (Circum-Baikal). Για περισσότερα από 30 
εκατομμύρια χρόνια η λίμνη Βαϊκάλη εξελίσσεται με τον δικό 
της μοναδικό τρόπο, αποτελώντας έναν ξεχωριστό κόσμο, με 
κρυμμένα μυστικά στα βάθη της και αξέχαστες ομορφιές στις 
όχθες της. Έχει έκταση 31.500 τετρ. χλμ., μήκος 636 χλμ. και 
πλάτος 48 χλμ. Το μέσο βάθος της είναι 730 μ. και το μέγιστο 
1.620 μ., είναι δηλαδή η βαθύτερη λίμνη στον κόσμο. Περιέχει 
το 20% των αποθεμάτων επιφανειακών γλυκών νερών του 
πλανήτη. Την τροφοδοτούν 336 ποταμοί, αλλά μόνο ένας, ο 
Ανγκαρά, τροφοδοτείται από αυτήν. Στη λίμνη υπάρχουν 30 
νησιά και το μεγαλύτερο από αυτά, το Ολγκόν, λέγεται ότι ήταν 
η πατρίδα του Τζένκιγκς Χαν. Η λίμνη αποτελεί καταφύγιο για 
απίστευτη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας –περίπου 2.500 
διαφορετικά είδη, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά δεν 
υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, όπως οι φώκιες της 
Βαϊκάλης, το μόνο είδος φώκιας γλυκού νερού στον κόσμο. 
Επιστροφή στο Ιρκούτσκ και διανυκτέρευση. 
 
9η ημέρα: Ιρκούτσκ – Λίμνη Βαϊκάλη – Λιστβιάνκα - Ιρκούτσκ 
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τη λίμνη Βαϊκάλη και την 
κωμόπολη Λιστβιάνκα. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το 
Εθνογραφικό Μουσείο Τάλτσι. Η Βαϊκάλη πλαισιώνεται από 
ένα καταπληκτικό ορεινό σκηνικό και τυλίγεται από πυκνά 
δάση κωνοφόρων, ενώ στα ήρεμα νερά της καθρεφτίζονται 
γραφικά ψαροχώρια που συνθέτουν ένα τοπίο μαγευτικό. 
Φθάνοντας θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια μικρής 
διάρκειας βόλτα στη λίμνη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

 



 

 

 

  

μουσείο και το ενυδρείο, καθώς και την αγορά με τις γυναίκες 
που πωλούν κυρίως ψάρια, όπως το ομούλ, ενδημικό ψάρι 
της λίμνης. Επιστροφή στο Ιρκούτσκ. Διανυκτέρευση. 
 
10η ημέρα: Ιρκούτσκ – Πτήση για Χαμπαρόβσκ 
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με ξενάγηση του Ιρκούτσκ, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε, μεταξύ άλλων, τα παλιά ξύλινα 
σπίτια και τις παλιές εκκλησίες της πόλης, το Μουσείο των 
Δεκεμβριστών, την κεντρική πλατεία και τη λεωφόρο 
Γκαγκάριν. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση μας για το Χαμπαρόβσκ, όπου 
θα φτάσουμε την επόμενη ημέρα το πρωί.  
 
11η ημέρα: Χαμπαρόβσκ (Κρουαζιέρα στον ποταμό Αμούρ) 
Πρωινή άφιξη στο Χαμπαρόβσκ και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Ακολουθεί ξενάγηση στην όμορφη αυτή 
πόλη της Άπω Ανατολής, που είναι χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Αμούρ.  
Η πόλη ιδρύθηκε το 1858 ως ένα προκεχωρημένο στρατιωτικό 
φυλάκιο των Ρώσων στην Ανατολική Σιβηρία, όμως ο 
υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
μετέπειτα ανάπτυξή του. Σήμερα είναι ένα αστικό κέντρο με 
επιβλητικά κτίρια του 19ου αιώνα που ξεφεύγουν από τα 
πολεοδομικά πρότυπα των άλλων πόλεων της Σιβηρίας.  
Οι διαφορετικές εμπειρίες Versus θα συνεχιστούν με επίσκεψη 
στο τοπικό Λαογραφικό Mουσείο και με μια κρουαζιέρα στον 
ποταμό Αμούρ στο Χαμπαρόβσκ, στα σύνορα Σιβηρίας - 
Μαντζουρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
  
12η ημέρα: Χαμπαρόβσκ – πτήση για Πετροπαβλόφσκ 
(Καμτσάτκα) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για μια άλλη μακρινή 
γωνιά της Ρωσίας και του πλανήτη, τη χερσόνησο Καμτσάτκα 
και την πόλη Πετροπαβλόφσκ, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Άφιξη 
στο Πετροπαβλόφσκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή. Το Πετροπαβλόφσκ 
είναι μια πόλη οικιστικά απλωμένη, που χτίστηκε για να 
επεκταθεί η στρατιωτική υποδομή της Ρωσίας. Ακόμα και 
σήμερα η οικονομία της περιοχής βασίζεται στον στρατό και 
στις υποδομές του. Κατά το σύντομο καλοκαίρι της η 
Καμτσάτκα μετατρέπεται σε τόπο διακοπών, περιπέτειας και 
φυσιολατρικής αναζήτησης. Αυτήν την περιοχή, την οποία 
αρκετοί Ρώσοι ονειρεύονται έστω και μία φορά να 
προσεγγίσουν, θα κληθούμε να την εξερευνήσουμε κατά τις 
ημέρες της παραμονής μας, ξεκινώντας με μια αναγνωριστική 
βόλτα. Διανυκτέρευση.   
 
13η ημέρα: Πετροπαβλόφσκ (Πτήση με ελικόπτερα) 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα 
πραγματοποιήσουμε μια εκδρομή με ελικόπτερα στην κοιλάδα 
των Γκέιζερς. Η ομορφιά της κοιλάδας αυτής με τα 20 και 
παραπάνω γκέιζερ δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο 
στον κόσμο. Θα πετάξουμε γύρω από τα ηφαίστεια Καρίμσκι 
(1.486 μέτρα) και Μικρό Σεμιάτσικ (1.560 μέτρα), αλλά και 
πάνω από την καλδέρα Ουζόν, μια εννέα έως 12 χιλιομέτρων 

 



καλδέρα στην Ανατολική Καμτσάτκα. Είναι μια εκδρομή 
διάρκειας 6-7 ωρών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση.  
Σημείωση: Το πρόγραμμα των πτήσεων διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και η πτήση με τα 
ελικόπτερα πιθανόν να γίνει την επομένη ημέρα (καιρού πάντα 
επιτρέποντος). 
 
14η ημέρα: Πετροπαβλόφσκ (Κρουαζιέρα στη Βερίγγειο 
Θάλασσα) 
Οι εμπειρίες Versus θα συνεχιστούν με μια κρουαζιέρα στη 
Βερίγγειο Θάλασσα στον βόρειο Ειρηνικό ωκεανό, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να ψαρέψουμε 
στον κόλπο Αβάκα -έναν από τους μεγαλύτερους του 
κόσμου, στον οποίο βρίσκεται και η βάση του ρωσικού 
στόλου του Ειρηνικού-, να δούμε θαλασσοπούλια διαφόρων 
ειδών στο νησάκι Babushkin Kamen («Βράχος της Γιαγιάς»), 
καθώς και τους βράχους «Τρία Αδέλφια». Είναι μια εκδρομή 
διάρκειας 5 εως 6 ωρών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.  
 
15η ημέρα: Πετροπαβλόφσκ – Βλαδιβοστόκ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βλαδιβοστόκ, 
την πόλη-λιμάνι στο απώτατο άκρο της Σιβηρίας. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
16η ημέρα: Βλαδιβοστόκ – Νησί Ράσκι – Βλαδιβοστόκ  
Ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
τα κυριότερα αξιοθέατα, το ιστορικό κέντρο, τον τερματικό 
σιδηροδρομικό σταθμό του υπερσιβηρικού, τον Ναό των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, το ιστορικό υποβρύχιο C-56 
και το τοπικό Μουσείο Αρσένιεφ, το νησί Ράσκι στην Ιαπωνική 
Θάλασσα, μια παλιότερη μυστική στρατιωτική βάση κ.ά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
17η ημέρα: Αναχώρηση για Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ Λάρνακα  
Επιβίβαση στην πτήση επιστροφή μας. Άφιξη αυθημερόν. 

 

   

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε 
αναχώρηση.  

 



 

 

 

 

  

ΕΙΔΙΚΟ  
11ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε το 

μικρότερο,11ήμερο πρόγραμμα, με άφιξη από την 

Αθήνα στο Ιρκούτσκ. Στο πρόγραμμα αυτό 

απολαμβάνουμε ένα από τα καλύτερα κομμάτια του 

Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου, τη διαδρομή στη  λίμνη 

Βαϊκάλη! 

Το 11ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 01/08 

διαμορφώνεται ως εξής: 

01/08 1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα  -

Πτήση για Ιρκούτσκ (7η ημέρα του 17ήμερου 

προγράμματος)  

02/08-10/08 2η έως 10η ημέρα: Όπως ακριβώς 

περιγράφεται στο ανωτέρω 17ήμερο πρόγραμμα, από 

την 8η έως και την 16η ημέρα. 

11/08 11η ημέρα: Πτήση επιστροφής για 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα: Επιβίβαση 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.  

 



Η κατασκευή του υπερσιβηρικού κόστισε 1,5 δισ. ρούβλια, ποσό τεράστιο για την εποχή. 
Ξεπεράστηκε μόνον από τις συνολικές στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας στον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Τα σχέδια και τη χρηματοδότηση του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου ενέκρινε προσωπικώς 
ο τσάρος Αλέξανδρος Β’ στην Αγία Πετρούπολη. Ανέθεσε την επίβλεψη στον γιο του 
Αλέξανδρο Γ’, ενώ επικεφαλής του προγράμματος διορίστηκε το 1889 ο Σεργκέι Βίτε, 

υπουργός Οικονομικών και υπεύθυνος Σιδηροδρομικών Υποθέσεων.  

Η κατασκευή άρχισε ταυτόχρονα στα δύο άκρα. Στα εργοτάξια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 
Ρώσοι στρατιώτες και βαρυποινίτες καταδικασμένοι σε καταναγκαστικά έργα. Αμφότεροι 

έμειναν απλήρωτοι, ενώ δεκάδες έχασαν τη ζωή τους λόγω των άθλιων συνθηκών 
εργασίας.  

 

 

 

  

Από την Αγία Πετρούπολη ο Υπερσιβηρικός διακλαδώνεται με τον κεντρικό ιστό των 
ρωσικών σιδηροδρόμων, διαθέτοντας ανταποκρίσεις για εκατοντάδες πόλεις της 

Ρωσίας, της Ευρώπης και της Ασίας.  

Άλλες τέσσερις βασικές γραμμές συνδέονται με τον υπερσιβηρικό: οι σιδηρόδρομοι 
Ανατολικής Κίνας, ο υπερμαντζουρικός, ο υπερμογγολικός και η σχετικά πρόσφατη 

κεντρική γραμμή Βαϊκάλης - Αμούρ, η οποία ολοκληρώθηκε το 1991.  

Η ηλεκτροδότηση της γραμμής άρχισε το 1929 και ολοκληρώθηκε το 2002. Ο 
υπερσιβηρικός αποτελεί το βασικό μέσο συγκοινωνίας στο εσωτερικό της Ρωσίας, 
ενώ μεταφέρει και το 30% των ρωσικών εξαγωγών. Σήμερα εντάσσεται σε ευρύτερο 
σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο συνδέει τη Μόσχα και την ευρωπαϊκή Ρωσία με τις 

ρωσικές επαρχίες της Άπω Ανατολής αλλά και με τη Μογγολία, την Κίνα και τη 
Θάλασσα της Ιαπωνίας.  

 

 



** 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 15.06, 27.07, 14.08   (17 ημέρες)  

€ 5.590 € 5.770 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 6.730 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου (για τα ξενοδοχεία): + 870 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 21.06, 02.08, 20.08   (11 ημέρες) 

€ 3.999 € 4.179 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 
αναχώρηση 

€ 5.139 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου (για τα ξενοδοχεία): + 640 € 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τρένο δεν υπάρχει μονόκλινο κουπέ. Στο τρένο η διανυκτέρευση  
γίνεται σε τετράκλινο κουπέ για χρήση δύο (2) ατόμων. 

Έως 18 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. 
Απαιτείται  1  διανυκτέρευση στην Αθήνα. 
**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 
Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  
στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ 
ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας 
έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον 
αριθμό των χωρών που θα 
επισκεφθείτε. 
• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα 
λόγω μη ανανέωσης του διαβατηρίου 
σας. 
• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 
υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 
ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 
πρεσβεία της χώρας στην οποία 
επιθυμούν να ταξιδέψουν, 
προκειμένου να πληροφορηθούν τα 
όποια διαδικαστικά για την έκδοση 
βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το 
Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη 
για τυχόν πρόβλημα που 
ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόμιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 
και στην Τουρκία, μπορείτε να 
ταξιδέψετε με αστυνομική ταυτότητα 
νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό 
γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και 
όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 
σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  
• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει 
ότι έχετε διαβάσει το παρόν 
πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 
συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, και 
ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους 
όρους συμμετοχής που 
αναγράφονται στα έντυπά μας και 
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν θέλετε 
να διαβάσετε τους όρους 
συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε 
να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.  
• Ξενοδοχεία 3*, 4*. Όλες οι διανυκτερεύσεις 

πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, εκτός από 1 
διαν/ση στο τραίνο. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός της ημέρας 
διανυκτέρευσης στο τραίνο). 

• Μεταφορές με αεροπλάνα, κλιματιζόμενο 
πούλμαν, τον υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο, 
πλοιάρια.  

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 
• Ξεναγήσεις και είσοδοι στα αξιοθέατα που 

αναφέρουμε στο πρόγραμμα.  
 
 
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 περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, βίζα, 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: €890 
 

 



 

  

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 1.000€.  
 
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 VersusTravel. 

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! 
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