
  

 

 

 

 

 

 

  Αναχώρηση: 25/02, 23/03                                                                                                          16 ημέρες  

Πλήρης Νότια Αφρική 
με την περίφημη Διαδρομή των Κήπων (Garden Route) 

Καταρράκτες Βικτώρια - Ζιμπάμπουε, Σουαζιλάνδη, Ζούλουλαντ, 
Πάρκο Κρούγκερ (Μποτσουάνα, Πάρκο Τσόμπε) 

Το πληρέστερο ταξίδι στα άδυτα της νοτιότερης χώρας της Αφρικής και στις γειτονικές της χώρες. Οι 
φυσικές της ομορφιές, το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, η πανίδα των εθνικών πάρκων, τα χρυσωρυχεία, 

τα υπολείμματα της πρώτης ολλανδικής αποίκισης και οι σύγχρονες πόλεις είναι τα κύρια σημεία 
τουριστικού ενδιαφέροντος στη Νότια Αφρική. Οι Καταρράκτες Βικτώρια, «ο καπνός που βρυχάται», όπως 

ονόμαζαν οι ιθαγενείς τον υδάτινο αυτό γίγαντα, συμπληρώνουν με αξιοθαύμαστο τρόπο το μοναδικό 
αυτό οδοιπορικό στις εσχατιές της ηπείρου.  

Ζήστε στιγμές ανεπανάληπτες στην αφρικανική γη με την εγγύηση του Versus Travel!!! 
 

 

Ένα πλούσιο ταξίδι με μεγάλο αριθμό τοπικών εκδρομών, που συνήθως είναι προαιρετικές 
3 διανυκτερεύσεις σε μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, το Κέιπ Τάουν  
Επίσκεψη και διαμονή στο ανεξάρτητο Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, καθώς και στην Επαρχία Ζούλουλαντ 
Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό πάρκο της αφρικανικής ηπείρου  
Περιλαμβάνει την πανέμορφη οδική Διαδρομή των Κήπων (Garden Route) με ενδιάμεσες διανυκτερεύσεις 
Επισκέψεις στον Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα, στη χαριτωμένη ολλανδική πόλη Σβέλλενταμ, στο 
παραθαλάσσιο θέρετρο Χερμάνους, στο Σοβέτο, στο πολιτιστικό χωριό Λεσέντι, στο Νησί Ντούικερ με 
τις φώκιες, στο Μπούλντερ με τους πιγκουίνους και σε ορυχείο χρυσού 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ένα πλήρες οδοιπορικό στη νοτιότερη χώρα της αφρικανικής ηπείρου. 

Περιλαμβάνει μέσα στην τιμή μεγάλο αριθμό τοπικών εκδρομών, όπως θα δείτε παρακάτω, που συνήθως 

δίνονται προαιρετικά ή και καθόλου.  

Το πρόγραμμά μας ξεχωρίζει εκτός των άλλων και στα παρακάτω σημεία: 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στη Νότια Αφρική. Ένα δείπνο στη Βικτώρια στη Ζιμπάμπουε. 

 Επίσκεψη των Καταρρακτών Βικτώρια στη Ζιμπάμπουε. 

 Τρεις (3) ολόκληρες διανυκτερεύσεις σε μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, το Κέιπ Τάουν, 

παρά το ακριβό κόστος διαμονής.  

 Περιλαμβάνει την πανέμορφη οδική Διαδρομή των Κήπων (Garden Route) με ενδιάμεσες 

διανυκτερεύσεις. 

 Επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό Λεσέντι.  

 Επίσκεψη και διαμονή στο ανεξάρτητο βασίλειο της Σουαζιλάνδης, στην ενδοχώρα της Νότιας 

Αφρικής.   

 Επίσκεψη και διαμονή στην Επαρχία Ζούλουλαντ. 

 Επίσκεψη και σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό πάρκο της 

αφρικανικής ηπείρου. Θα ήταν παράλειψη να μην υπάρχει το πάρκο αυτό σε πρόγραμμα Νοτίου 

Αφρικής. 

 Επίσκεψη στο σπάνιο Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα. 

 Επίσκεψη στο Σοβέτο. 

 Επίσκεψη στο Μπούλντερ, όπου θα δούμε την αποικία των πιγκουίνων της άμμου. 

 Επίσκεψη σε ορυχείο χρυσού. 

 Επίσκεψη στο Σβέλλενταμ, μία χαριτωμένη ιστορική ολλανδική πόλη, καθώς και στο Χερμάνους ένα 

από τα διασημότερα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel.  
 

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το πληρέστερο ταξίδι σε χώρες της Νότιας Αφρικής που προτάθηκε ποτέ. Ένα δοκιμασμένο, 

καλοδουλεμένο ταξίδι του Versus, που απέσπασε διθυράμβους. Με ένα ανεπανάληπτο 

οδοιπορικό από το Γιοχάνεσμπουργκ στο Ντέρμπαν μέσα από το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, 

τη Σουαζιλάνδη και τη Ζούλουλαντ καλύπτει απλόχερα τις σημαντικότερες ομορφιές της, 

συνδυάζοντας πολιτιστικά, ιστορικά, λαογραφικά και φυσιολατρικά στοιχεία. Γνωστό για τα 

πλήρη προγράμματά του, το Versus Travel δεν παραλείπει την επίσκεψη των Καταρρακτών. 

Η προσθήκη της Διαδρομής των Κήπων, μίας από τις ομορφότερες διαδρομές στον πλανήτη, 

προσφέρει έναν αξέχαστο επίλογο σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό. 

Ζήστε στιγμές ανεπανάληπτες στην αφρικανική γη με την εγγύηση του Versus Travel!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Θαυμάστε τον «καπνό που βρυχάται», τους περίφημους Καταρράκτες Βικτώρια, ένα 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αφρικής. 

 Γνωρίστε τα ήθη και τα έθιμα τεσσάρων φυλών της Νότιας Αφρικής στο πολιτιστικό 
χωριό Λεσέντι. 

 Ζήστε ανεπανάληπτες εμπειρίες με το σαφάρι μας στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, ένα 
από τα μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκα της Αφρικής. 

 Ανακαλύψτε τη Σουαζιλάνδη, ένα ανεξάρτητο μικρό βασίλειο, στην ενδοχώρα της 
Νότιας Αφρικής, και την Επαρχία Ζούλουλαντ. 

 Απολαύστε την περίφημη «Διαδρομή των Κήπων», μία από τις ομορφότερες 
διαδρομές του κόσμου με συνεχείς εναλλαγές τοπίων. 

 Περπατήστε στα μονοπάτια και στις κρεμαστές γέφυρες του απαράμιλλης ομορφιάς 
Εθνικού Δρυμού Τσιτσικάμα. 

 Εξερευνήστε μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το κοσμοπολίτικο Κέιπ 
Τάουν. 

 Αγναντέψτε το αγκάλιασμα του Ατλαντικού με τον Ινδικό Ωκεανό στο περίφημο 

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχώρηση από Αθήνα 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 106 25/02/2017 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΙ 15:25 22:05 

ΕΚ 767 25/02/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 23:25 05:35 

ΕΚ 771 11/03/2017 ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ -  ΝΤΟΥΜΠΑΙ 18:10 05:40 

ΕΚ 105 12/03/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΙ – ΑΘΗΝΑ 09:00 13:20 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη Νότια Αφρική, το οποίο περιλαμβάνει την «πόλη του χρυσού», 

το υπερσύγχρονο Γιοχάνεσμπουργκ, την «πόλη της ζακαράντας», τη γλυκιά Πραιτώρια, το 

κοσμοπολίτικο Κέιπ Τάουν, που θεωρείται μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το 

περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, την περιοχή των Ζουλού, τη Σουαζιλάνδη, το 

γοητευτικό Ντέρμπαν, ένα ολοήμερο σαφάρι στο παγκοσμίως γνωστό Πάρκο Κρούγκερ  

καθώς και την περίφημη Διαδρομή των Κήπων (Garden Route), μία από τις ωραιότερες 

διαδρομές του κόσμου, με συνεχείς εναλλαγές τοπίου.  

Το ταξίδι μας αυτό περιλαμβάνει επίσης τους μοναδικούς Καταρράκτες Βικτώρια και μας δίνει 

τη δυνατότητα για ακόμα ένα σαφάρι στο περίφημο πάρκο Τσόμπε της Μποτσουάνας. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Γιοχάνεσμπουργκ, την «Πόλη του Χρυσού» 

της Νότιας Αφρικής.  
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΣΟΒΕΤΟ, ΟΡΥΧΕΙΟ 

ΧΡΥΣΟΥ) 

Άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, μια υπερσύγχρονη και 

δυναμική πόλη, στην οποία δεσπόζουν οι ουρανοξύστες - 

ένα Μανχάταν στην καρδιά της Αφρικής. Σύντομη 

περιήγηση στην πόλη, όπου θα γνωρίσουμε την 

οικονομική, βιομηχανική και εμπορική πρωτεύουσα της 

χώρας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε ένα ορυχείο χρυσού, 

όπου θα ξεναγηθούμε. Τέλος, θα επισκεφτούμε το Σοβέτο. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΣΕΝΤΙ (ΦΥΛΕΣ ΖΟΥΛΟΥ, ΚΟΖΑ, 

ΝΤΕΜΠΕΛΕ, ΣΟΥΤΟΥ) - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρωινή αναχώρηση για την Πραιτώρια, «την πόλη της ζακαράντας». Περιήγηση στην πόλη με τα μνημειώδη 

κτίρια που περιβάλλουν την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, το Άγαλμα του Κρούγκερ, το Ανάκτορο της 

Δικαιοσύνης, το Κοινοβούλιο και το επικό Μνημείο των Πρωτοπόρων. Στη συνέχεια θα έχουμε τη μοναδική 

ευκαιρία να επισκεφτούμε το πολιτιστικό χωριό Λεσέντι, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά τις συνήθειες, τα ήθη 

και έθιμα των 4 φυλών της Νοτίου Αφρικής, να δούμε από κοντά  τα παραδοσιακά τους σπίτια, αλλά και να 

παρακολουθήσουμε μια παράσταση με τοπικούς χορούς και τραγούδια. Επιστροφή το απόγευμα στο 

Γιοχάνεσμπουργκ. Διανυκτέρευση.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ) 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη των Καταρρακτών της Ζιμπάμπουε. Ένα από τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της Αφρικής, οι Καταρράκτες Βικτώρια, απλώνονται σε πλάτος 1.700 μέτρων και 

πέφτουν από ύψος 90 έως 107 μέτρων στο Φαράγγι του Ζαμβέζη. «Ο καπνός που βρυχάται», έτσι ονόμαζαν 

οι ιθαγενείς τον υδάτινο αυτό γίγαντα. Το πέπλο της ομίχλης που σχηματίζεται από την πτώση των νερών είναι 

ορατό από απόσταση 40 χιλιομέτρων. Οι καταρράκτες ανακαλύφθηκαν από το Λίβινγκστον στις 16/11/1855, 

ο οποίος θαυμάζοντας την ομορφιά του τοπίου έγραψε: «Τέτοια όμορφη θέα πρέπει να ατένιζαν οι άγγελοι 

στο πέταγμά τους» και τους έδωσε το όνομα της βασίλισσάς του, της Βικτωρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

 



 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ)     

Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε ένα από τα πιο δημοφιλή πάρκα 

της Αφρικής, το Τσόμπε, στη γειτονική Μποτσουάνα. 

 

Περιγραφή εκδρομής: Οδική αναχώρηση για την Μποτσουάνα, μία από τις πιο πλούσιες σε χλωρίδα και 

πανίδα χώρες της Αφρικής, και σε ένα από τα πιο ποικιλόμορφα πάρκα της, το Πάρκο Τσόμπε, όπου θα 

έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα εκπληκτικό πλωτό σαφάρι στον ποταμό Ζαμβέζη και στη συνέχεια 

με Jeep στο χερσαίο κομμάτι του. Μια εμπειρία που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στη Ζιμπάμπουε αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

Ειδική τιμή για τις 11 πρώτες συμμετοχές με γεύμα και σαφάρι με jeep & πλοιάριο. Δείτε στον τιμοκατάλογο 

παρακάτω. 

 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ) - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΧΕΪΖΙΒΙΟΥ  

Μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πετάξουμε για το Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και οδική αναχώρηση 

μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής για την περιοχή Χέιζιβιου, που αποτελεί το κέντρο εξόρμησης για τα 

σαφάρι στο Πάρκο Κρούγκερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΧΕΪΖΙΒΙΟΥ - ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΥΓΚΕΡ - ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ   

Η σημερινή ημέρα θα μας χαρίσει ανεπανάληπτες εμπειρίες με το σαφάρι μας στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ. 

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκα της Αφρικής. Ειδικοί λένε πως αν σε όλη την 

Αφρική εξαφανιστούν τα ζώα από έλλειψη τροφής και τους λαθροκυνηγούς, στο Πάρκο Κρούγκερ θα 

υπάρχουν ακόμη. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Μετά το σαφάρι μας θα αναχωρήσουμε για τη Σουαζιλάνδη, ένα ανεξάρτητο μικρό βασίλειο. Κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής μας θα κάνουμε μια στάση στο Pig’s Peak για να απολαύσουμε την υπέροχη θέα της 

καταπράσινης περιοχής. Επίσκεψη στο εργοστάσιο παρασκευής φυσητού γυαλιού. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



8η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ - ΧΛΟΥΧΛΟΥΕ (ΖΟΥΛΟΥΛΑΝΤ)   

Το πρωί επισκεπτόμαστε το εργαστήρι των φημισμένων κεριών της Σουαζιλάνδης και την υπαίθρια τοπική 

αγορά. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Κουαζούλου Νατάλ, την επαρχία της φυλής των Ζουλού, όπου θα 

απολαύσουμε ακόμα ένα σαφάρι στο Πάρκο Χλουχλούε, γνωστό για το πρόγραμμα προστασίας του λευκού 

ρινόκερου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΧΛΟΥΧΛΟΥΕ - ΝΤΕΡΜΠΑΝ  

Πρωινή αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη του Ντέρμπαν. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από το εντυπωσιακό Δημαρχείο στην Πλατεία Φράνσις Φέργουελ, τον 

αναπαλαιωμένο σιδηροδρομικό σταθμό, την ινδική αγορά καθώς και από το λιμάνι της πόλης. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ (GARDEN ROUTE) 
 

10η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΕΡΜΠΑΝ - ΠΟΡΤ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΜΑ - ΝΑΪΣΝΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πορτ Ελίζαμπεθ, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας του 

Ανατολικού Ακρωτηρίου, με την ωραία αρχιτεκτονική και τις μαγευτικές παραλίες. Μια πόλη που 

πρωτοεποίκησαν οι Πορτογάλοι και στη συνέχεια ήρθαν οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι. Επιβίβαση στο πούλμαν 

και ξεκινάμε την περίφημη «Διαδρομή των Κήπων», μία από τις πιο όμορφες διαδρομές του κόσμου με συνεχείς 

εναλλαγές τοπίων. Στάση και επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα, μια περιοχή απαράμιλλης ομορφιάς, 

όπου μπορείτε να περπατήσετε σε μονοπάτια και να περάσετε κρεμαστές γέφυρες, απολαμβάνοντας την 

πλούσια βλάστηση της περιοχής, καταλήγοντας στον Ινδικό Ωκεανό. Τελικός προορισμός μας η 

παραθαλάσσια πόλη Νάισνα (Knysna). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

11η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΪΣΝΑ - ΜΟΣΕΛ ΜΠΕΪ ή ΤΖΟΡΤΖ 

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη - λιμάνι Μόσελ Μπέι, στο δυτικό άκρο του Garden Route, εκεί όπου 

αποβιβάστηκε ο Πορτογάλος εξερευνητής Βαρθολομαίος Ντιάζ στον πρώτο του περίπλου στην Αφρική.  Θα 

επισκεφτούμε το τοπικό Ναυτικό Μουσείο και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια βόλτα στην πόλη. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

Σημείωση: Ανάλογα την αναχώρηση και την συμμετοχή η διανυκτέρευση ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί στη γειτονική πόλη Τζορτζ. 
 

12η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΕΛ ΜΠΕΪ ( ή ΤΖΟΡΤΖ)- ΣΒΕΛΛΕΝΤΑΜ - ΧΕΡΜΑΝΟΥΣ - ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ 

Συνεχίζουμε σήμερα τη μαγευτική μας διαδρομή με προορισμό το Κέιπ Τάουν. Πρώτος μας σταθμός η 

χαριτωμένη ιστορική ολλανδική πόλη Σβέλλενταμ, με την κλασική αρχιτεκτονική των Κάτω Χωρών. Αμέσως 

μετά θα σταματήσουμε στην παραλιακή πόλη Hermanus, διάσημη για τις επισκέψεις των φαλαινών και τους 

παρατηρητές που συρρέουν εκεί από όλο τον κόσμο (Ιούλιο με Νοέμβριο). Απογευματινή άφιξη στο Κέιπ 

Τάουν, την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας, που θεωρείται σαν μία από τις ομορφότερες πόλεις του 

κόσμου. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Νότιας Αφρικής μετά το Γιοχάνεσμπουργκ και η παλαιότερη 

αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

     
13η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Μία πόλη στην άκρη μιας ηπείρου δεν σημαίνει πάντα πως είναι μια ξεχασμένη πόλη. Στην περίπτωση μάλιστα 

του Κέιπ Τάουν συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κοσμοπολίτικο, γεμάτο ζωή και χρώματα, το Κέιπ Τάουν και η 

ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου συνδυάζουν την ιστορία με το μέλλον του τόπου. Ξενάγηση της πόλης 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανεβούμε με το τελεφερίκ (καιρού επιτρέποντος) στην κορυφή του επίπεδου 

Τέιμπλ Μάουντεν, όπου από ύψος 1.088 μέτρων θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης αλλά και 

θα θαυμάσουμε τα υποβλητικά βραχώδη τοπία της περιοχής. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε στην παλιά πόλη 

όπου θα δούμε όλα τα ιστορικά της μνημεία, όπως το Κάστρο, την Ολλανδική Εκκλησία, το παλιό Δημαρχείο, 

την τοπική Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, τη γραφική συνοικία των Μαλαισίων με τα πολύχρωμα τζαμιά, 

καθώς και την εκπληκτική αποβάθρα του λιμανιού. Διανυκτέρευση. 

 

 

 
 

 



14η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ (ΝΗΣΙ ΝΤΟΥΙΚΕΡ/ΦΩΚΙΕΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΜΠΟΥΛΝΤΕΡ/ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ) 

Πρωινή αναχώρηση μέσω μιας εντυπωσιακής παραλιακής διαδρομής προς τις εσχατιές της αφρικανικής 

ηπείρου, στο περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Θα περάσουμε από τα κοσμοπολίτικα προάστια της 

πόλης με κατεύθυνση το Χάουτ Μπέι, για να επιβιβαστούμε στο ειδικό πλοιάριο προς το Νησί Ντούικερ, όπου 

θα δούμε αποικίες από φώκιες και κορμοράνους. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας από το μοναδικής ομορφιάς 

πέρασμα Τσάπμαν με κατεύθυνση το προστατευόμενο πάρκο του Ακρωτηρίου. Αφού απολαύσουμε από το 

νοτιοδυτικότερο άκρο της Αφρικής το αγκάλιασμα του Ατλαντικού με τον Ινδικό Ωκεανό, κατευθυνόμαστε στο 

Μπούλντερ, όπου θα δούμε την αποικία των πιγκουίνων της άμμου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Κέιπ 

Τάουν. Διανυκτέρευση. 

 

    
 

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ελεύθερο για μια βόλτα στην πόλη ή για τα τελευταία ψώνια σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

απογευματινή πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

16η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Άφιξη γεμάτοι από εντυπώσεις που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

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 απευθείας από 

Λάρνακα και δεν έχουν πέρασμα από Αθήνα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/02, 23/03                                                                                                           

3470 € 
3770 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

3770 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ημέρες πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 700 € 

Προαιρετική εκδρομή στο Πάρκο Τσόμπε στην Μποτσουάνα (ποταμίσιο και σαφάρι με jeep): 180 € 

Ειδική τιμή για τις 11 πρώτες συμμετοχές με γεύμα και σαφάρι (jeep 

& πλοιάριο): 100€ 

έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

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

Περιλαμβάνεται μια νύχτα στην Ντόχα με πρωινό. Δεν περιλαμβάνεται η Βίζα της Ντόχας. 

Σημαντική Υγειονομική Παρατήρηση 
Προσοχή: Σύμφωνα με οδηγία της Νοτίου Αφρικής για ανηλίκους κάτω των 18 ετών επιπλέον του 

διαβατηρίου απαιτείται και Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανηλίκου, μεταφρασμένη στα Αγγλικά από τη 

Πρεσβεία.  Διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η επιβίβαση του ανηλίκου στην πτήση.  



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 4 & 4* sup. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στη Νότια Αφρική. Ένα δείπνο στη Βικτώρια στη Ζιμπάμπουε.  

 Περιηγήσεις, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

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: 890€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή 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 ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 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 1.000 € 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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. Διευκρινίζουμε 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. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ 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 

Δεκέμβριο 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. 

 

 Διερεύνηση προορισμών  

Δεν 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. Δημιουργούμε 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!!! 


