
 
 
 

 
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 Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας του Άνταµαν, στις ακτές τις Ταϊλάνδης που βλέπουν 

στον Ινδικό Ωκεανό. Με τις λευκές παραλίες, τα υπερµοντέρνα αλλά συνάµα και γραφικά ξενοδοχεία, 
όραµα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά. Η Πατόνγκ, η πιο διάσηµη παραλία του νησιού έχει έντονη 
νυχτερινή ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού. 

Α 

                        Αναχώρηση: 23/12                                                     11 ηµέρες 



 
 

 
 

 

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

QR 204 23/12/2016 ΑΘΗΝΑ -  ΝΤΟΧΑ 12:40 17:50 

QR 842 23/12/2016 ΝΤΟΧΑ - ΠΟΥΚΕΤ 20:00 06:20 (+1) 

PG 276 29/12/2016 ΠΟΥΚΕΤ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ 12:20 13:45 

QR 837 02/01/2017 ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΝΤΟΧΑ 01:35 04:45 

QR 203 02/01/2017 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ 07:15 11:25 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: 

� Ξενοδοχείο 5* στην Μπανγκόκ (Aetas Bangkok 5*). 

� Ξενοδοχείο 4* επιλογής σας στο Πούκετ  στην κεντρική παραλία Patong. 

� Ξεναγήσεις - περιηγήσεις στην Μπανγκόκ από Έλληνα αντιπρόσωπο. 
 

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

 

Το σηµαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγµατοποιούνται! 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα ταξίδι που συνδυάζει το πολιτιστικό ενδιαφέρον µε την ψυχαγωγία και την 

ξεκούραση. Περιηγηθείτε σε µοναδικούς βουδιστικούς ναούς, χρυσά παλάτια και 

παλιές πλωτές αγορές στην Μπανγκόκ και απολαύστε τα τιρκουάζ νερά, τις 

κατάλευκες αµµώδεις παραλίες, καταδύσεις και πολλές ακόµα εκδροµές και 

δραστηριότητες στο Πούκετ.



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η HMEPA: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΟΥΚΕΤ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το Πούκετ, έναν ιδανικό τόπο για 
ξεκούραση και ευχάριστες διακοπές. Το Πούκετ είναι το µεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης. Βρίσκεται 867 χλµ. 
νότια της Μπανγκόκ και έχει περίπου το µέγεθος της Σιγκαπούρης. Φωλιάζει στα γαλήνια νερά της 
Θάλασσας Ανταµάν - στις ακτές δηλαδή της Ταϊλάνδης που «βλέπουν» στον Ινδικό Ωκεανό. Παλαιότερα 
αντλούσε τον πλούτο του από το αλουµίνιο και το καουτσούκ και έχει µια πλούσια και ενδιαφέρουσα 
ιστορία. Το νησί ήταν µία από τις βασικές εµπορικές διαδροµές µεταξύ Ινδίας και Κίνας και αναφερόταν 

συχνά στα ναυτικά ηµερολόγια των ξένων εµπόρων. Είναι ένα ευλογηµένο νησί, που κατοικείται από 
ειλικρινείς και φιλόξενους ανθρώπους και στο παρελθόν έχει αποτελέσει σκηνικό για πολλές ταινίες του 
Χόλιγουντ. Ένα νησί µε καταπληκτικούς όρµους, κόλπους, αστραφτερές θάλασσες, παραλίες µε χρυσή ή 
λευκή άµµο στεφανωµένες µε φοίνικες, που πληµµυρίζουν από το άρωµα του ylang ylang... 
 



2η HMEPA: ΠΟΥΚΕΤ 
Άφιξη στο Πούκετ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Εκθαµβωτικό σκηνικό, τροπικό δειλινό 
και ζεστές, γαλαζοπράσινες θάλασσες σας περιµένουν στο δηµοφιλή αυτό προορισµό της Ασίας, που 
θεωρείται ένας από τους πιο προσφιλείς του κόσµου. 
 

3η - 6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ  
Ηµέρες ελεύθερες στο Πούκετ για χαλάρωση στις πανέµορφες παραλίες του. Στις ελεύθερες ηµέρες σας 
µπορείτε να απολαύσετε τις ειδυλλιακές παραλίες του νησιού µε τις κατάλευκες αµµουδιές και τα ζεστά, 

σµαραγδένια νερά τους ή να συµµετάσχετε σε κάποια προαιρετική εκδροµή. Θαυµάστε τον υπέροχο βυθό, 
ιδανικό για καταδύσεις, στα ανοιχτά της Νήσου Similan. ∆οκιµάστε θαλασσινές λιχουδιές σε κάποια από 
τις δεκάδες ψαροταβέρνες της Πατόνγκ, διασκεδάστε στα µπαρ της πολύβουης αυτής παραλίας, 
απολαύστε το δειλινό στο Ακρωτήριο Laem Phrom Thep µαζί µε τα ερωτευµένα ζευγαράκια. Κάντε 
κρουαζιέρα στο νησί του Τζέιµς Μποντ (Κhao Phing Kan) στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Phang Nga, 
από την ταινία «The man with the golden gun». Οι επιλογές σας πραγµατικά πολλές. 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΚΕΤ - ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Κοσµοπολίτικη 

µεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική, η Μπανγκόκ είναι χτισµένη στον ποταµό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναµ 
(Μενάµ) και ονοµάζεται «Βενετία της Ανατολής» από τις πολυάριθµες διώρυγες και τα κανάλια (κλονγκ) 
που τη διατέµνουν. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
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. µετρ. 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. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ  
Ελεύθερη ηµέρα στην όµορφη Μπανγκόκ για αγορές ή για εκδροµές, όπως στον ιστορικό ποταµό Κβάι, 
στην παλιά πρωτεύουσα Αγιούταγια κ.ά. 
 
10η - 11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρωινό ελεύθερο για τις τελευταίες σας επισκέψεις και αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση 
επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη την 11η ηµέρα. 

 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

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



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό. 
� Ξενοδοχεία επιλογής σας στο Πούκετ και το Aetas Bangkok 5* στην Μπανγκόκ. 
� Πρωινό καθηµερινά. 
� Μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Ξενάγηση στην Μπανγκόκ από Έλληνα αντιπρόσωπο 

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

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι, 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 

 ** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 
Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  αφορούν πτήσεις µε Qatar 
Airways από Λάρνακα και δεν έχουν 

πέρασµα από Αθήνα. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO: Patong Paragon 4* 

899 € 
1049 € 

Παρέχεται έκπτωση 80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1129 € 
Παρέχεται έκπτωση 80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ηµέρες 
πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 380 € 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO: Burasari 4* 

1019 € 
1169 € 

Παρέχεται έκπτωση 80€ για κρατήσεις 
ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1249 € 
Παρέχεται έκπτωση 80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ηµέρες 
πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 620 € 

έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

H διαφορά στην τιµή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
Εφόσον επιθυµείτε µπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό µεταβαίνοντας στην Αθήνα µε δικά σας µέσα. 

∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι µε Qatar και δεν απαιτείται πέρασµα από Αθήνα. 



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: 729 €. 
� Yποχρεωτικό εορταστικό δείπνο στις 24/12 Patong Paragon 45 €  
 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει. 
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το 
Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία 
του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας. 
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση 
της προκαταβολής. 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί 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. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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»), 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 στο Ζάππειο Μέγαρο, 

η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 
εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους και έγιναν µια 
παρέα. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα 
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 
συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας που 
θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα πωλήσεων, 
είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 
θα επισκεφτείτε. 

• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας. 



� 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 εταιρία 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. 
 
� 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για 
τις αεροπορικές εταιρίες 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 
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 το θεµέλιο λίθο το 
∆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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 
� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 

αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων Πολυχώρος Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 



παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας 
µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην ιστορία, στις επιστήµες, τις 
τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός 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 µε 
θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

 
� 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 
Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την 

Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss 
Airways, την Air France, την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς 
τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο 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 νιώθουν 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!!! 


