
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις: 29.05, 17.06, 26.06, 04.07, 12.07, 20.07,  

28.07, 04.08, 09.08, 13.08, 14.08, 21.08, 28.08 - 09.09, 23.09                                          7, 8 Ημέρες 

 

ΠΑΝΟΡΑΜA ΧΩΡΩΝ ΒΑΛΤΙΚΗΣ   
Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία 

με Ημιδιατροφή, Εισόδους και υψηλού επιπέδου ξεναγήσεις 

 

Βγαλμένες σαν από παραμύθια, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, μπορούν όχι μόνο διεκδικούν επάξια μια θέση στις πιο 

όμορφες χώρες του κόσμου, αλλά διαθέτουν και συναρπαστικό ιστορικό και καλλιτεχνικό παρελθόν.  

Μια φύση μοναδική με πανέμορφα δάση και κάστρα. Πόλεις με γραφικά σοκάκια και επιβλητικά κτίρια και ένας 

κόσμος που χαμογελά και χαίρεται τη ζωή μεταδίδοντας αυτή την εύθυμη ατμόσφαιρα στον ταξιδιώτη που θα τις 

επισκεφθεί.  

Το ταξίδι στις Βαλτικές Χώρες είναι ένα οδοιπορικό στην πιο παρθένα και άγνωστη περιοχή της Ευρώπης. 

 

Ημιδιατροφή & είσοδοι για να έχετε προκαθορισμένο 
κόστος χωρίς "τοπικές εκπλήξεις"! 

Επισκέψεις  στην Σίγκουλντα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της 
Λετονίας, στην Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής, καθώς 
και στην πολύ γραφική πόλη Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας, 
που συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα 
 

 
Διπλωματούχοι τοπικοί  ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για 
συνεχείς και εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε 9 σημαντικά αξιοθέατα 
(κάστρα, μουσεία, εκκλησίες, ανάκτορα)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

ΕΕΕνννδδδεεειιικκκτττιιικκκέέέςςς   πππτττήήήσσσεεειιιςςς      

   

   

   

 

 

 

 

 

 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

Το Versus Travel, οπαδός των ποιοτικών και εμπεριστατωμένων προγραμμάτων, περιλαμβάνει 

Ημιδιατροφή, επισκέψεις και εισόδους σε εντυπωσιακά αξιοθέατα των χωρών της Βαλτικής, που σε 

άλλα προγράμματα παραλείπονται. Με τον τρόπο αυτό έχετε προκαθορισμένο κόστος χωρίς 

"τοπικές εκπλήξεις"! 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 
 

�  Ημιδιατροφή (δείπνο μέσα στα ξενοδοχεία και όχι μεσημεριανό σε τοπικά εστιατόρια)  

� Το κόστος εισόδου σε 9 εντυπωσιακά αξιοθέατα των χωρών της Βαλτικής, που σε άλλα προγράμματα 

παραλείπονται, όπως στο κάστρο Τρακάι και το μουσείο του, στο μουσείο Τσιουρλιόνις στο Καούνας, στα 

ανάκτορα Ρουντάλε, στο μουσείο αυτοκινήτων αντίκας στην Ρίγα, στο μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα, στο 

κάστρο και το μουσείο Βιτάουτας, στο θερινό ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου στο Ταλίν, στην αναστηλωμένη 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα στο Τάρτου κ.ά. Με τον τρόπο αυτό 

έχετε προκαθορισμένο κόστος χωρίς "τοπικές εκπλήξεις"! 

�  Επισκέψεις στην Σίγκουλντα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, στην Γιούρμαλα - το 

μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής, καθώς και στην πολύ γραφική πόλη Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη της 

Εσθονίας, που συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα. 

� Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4*sup. 

� Διπλωματούχοι τοπικοί  ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για συνεχείς, εμπεριστατωμένες 

ξεναγήσεις σε 7 σημαντικά αξιοθέατα (κάστρα, μουσεία, εκκλησίες, ανάκτορα). Μια πολύ σημαντική και 

κοστοβόρα παροχή για να συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και εκτός του πούλμαν, καθώς στις χώρες της Βαλτικής 

δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς ξεναγούς   

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

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων, των check points  καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

Συγκρίνετε και μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο!!! 
 
 

Μερικές από τις πτήσεις που το 

Versus Travel εξασφάλισε για 
εσάς. Περιορισµένες θέσεις. 

Οι πτήσεις αυτές ισχύουν  
µε πιθανή τροποποίηση από  

την αεροπορική εταιρεία. 
Τελικές πτήσεις µε το τελικό 

ενηµερωτικό της εκδροµής 

BT 658   13.08    ΛΑΡΝΑΚΑ-ΡΙΓΑ         05.15-09.15  

BT  315  13.08    ΡΙΓΑ-ΤΑΛΙΝ                13.50-14.40  

BT  348  19.08    ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΡΙΖΑ          21:20-22.10   

BT 657   19.08    ΡΙΓΑ-ΑΘΗΝΑ               23.55-03.50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   

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. 
 

 

  
  
  
  

 

 
Ένα ταξίδι που έχει ταυτιστεί με το όνομα του Versus, με τις εξασφαλισμένες εβδομαδιαίες 

αναχωρήσεις που πραγματοποιούμε κάθε καλοκαίρι στις τρεις Βαλτικές Χώρες: Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία. Με σωστή διάρκεια, χωρίς περικοπές, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα 

εμπεριστατωμένο, πλούσιο ταξίδι, με ημιδιατροφή καθημερινά και με εισόδους σε διάφορα 

αξιοθέατα, πάντα στην προσπάθειά μας να υπάρχει προκαθορισμένο κόστος. Το ταξίδι αυτό είναι 

κατ΄ αρχήν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Με μεσαιωνικά κτίρια με στέγες από την εποχή των 

Ιπποτών και προσόψεις με όλη τη γκάμα των παστέλ χρωμάτων, με στενά σοκάκια, 

πλακοστρωμένους δρόμους, εντυπωσιακά κάστρα, ήσυχες λίμνες και πανέμορφες διαδρομές, το 

πρόγραμμα αυτό έχει τα σωστά "δομικά υλικά" για να αποτελέσει μια συγκλονιστική εμπειρία σε 

μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως υπάρχει. 

 

 

 

� Εξερευνήστε την πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, μια πόλη-αίνιγμα, γεμάτη 
αντιφάσεις. 

� Περιηγηθείτε στην καλύτερα διατηρημένη πόλη της Ευρώπης, την πρωτεύουσα της 
Λετονίας, την Ρίγα. 

� Επισκεφθείτε το πολύ ενδιαφέρον και μοναδικό μουσείο αυτοκινήτων αντίκας. 

� Θαυμάστε τα ανάκτορα του Ρούνταλε, από τα ομορφότερα της Ευρώπης. 

� Ανακαλύψτε τη γοητεία της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, του Βίλνιους, που έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. 

� Δείτε το μεσαιωνικό κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι, κτισμένο πάνω στα νησιά της λίμνης 
Γκάλβε, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα. 

� Περπατείστε στην Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. 
 



  
  
ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα στις τρεις χώρες της Βαλτικής: την Εσθονία, την 

Λετονία και την Λιθουανία.  

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας, το πανέμορφο Ταλίν και η αρχαιότερη πόλη της 

Εσθονίας, το Ταρτού, η πρωτεύουσα της Λετονίας και η καλύτερα διατηρημένη 

πόλη της Ευρώπης, η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το μαγευτικό Βίλνιους, 

με τη γειτονική πόλη Τρακάι (η πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας) και η 

Κάουνας (η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας), είναι οι σταθμοί μας σε 

αυτό το υπέροχο ταξίδι. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΑΛΙΝ 
Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για 
την Εσθονία και την πρωτεύουσά της, 
το Ταλίν, µια πόλη-αίνιγµα, γεµάτη 
αντιφάσεις. Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΙΝ  
(Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο πρώην 
θερινό ανάκτορο του Μεγάλου 
Πέτρου) 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα περπατήσουµε 
στον λόφο Τούµπεα, όπου θα δούµε το 
παλιό κάστρο µε τον ψηλότερο πύργο 
της πόλης, το µπαρόκ παλάτι (σήµερα 

κοινοβούλιο), τις έξοχα διατηρηµένες 
εκκλησίες που χρονολογούνται από 
τον 13ο αιώνα και θα απολαύσουµε τη µοναδική θέα της παλιάς και της σύγχρονης πόλης, του λιµανιού και 
του κόλπου του Ταλίν. Η παλιά πόλη αποτελείται από δύο επίπεδα και έχει από τα πιο καλοδιατηρηµένα 
µεσαιωνικά τείχη και πύργους. Στην πλατεία της αγοράς δεσπόζει το µοναδικό µεσαιωνικό δηµαρχείο, εκεί 
βρίσκεται και το παλαιότερο φαρµακείο της Ευρώπης. Η πόλη έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Στη συνέχεια θα περπατήσουµε στο αφιερωµένο στην 
τσαρίνα Αικατερίνη πάρκο (Kadriorg) µε τα υπέροχα λουλούδια και τη λίµνη των κύκνων και θα 
επισκεφθούµε το παρακείµενο µουσείο Ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρώην θερινό ανάκτορο του Μεγάλου 
Πέτρου (η είσοδος περιλαµβάνεται). Θα δούµε επίσης τα ερείπια του µοναστηριού της Pirita, αφιερωµένο 
στην Αγία Βιργινία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΙΝ - ΤΑΡΤΟΥ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΪΝΤΑ - ΡΙΓΑ (Οι είσοδοι στην 
αναστηλωµένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Τάρτου και στο κάστρο Τουράιντα περιλαµβάνονται) 
Αναχωρούµε σήµερα για την 
πρωτεύουσα της Λετονίας, την Ρίγα. 
Στη διαδροµή µας θα σταµατήσουµε 
στο Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη της 

Εσθονίας, όπου θα δούµε το 
πανεπιστήµιό της, που είναι το 
αρχαιότερο της Βόρειας Ευρώπης. 
Επίσης, θα περπατήσουµε στο 
παλαιότερο τµήµα της πόλης, όπου θα 

επισκεφθούµε την αναστηλωµένη 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη µε τα 
µοναδικά αγαλµατίδια από τερακότα (η 
είσοδος περιλαµβάνεται). Στη συνέχεια 
θα δούµε τον λόφο Ντοµ, ένα 
ροµαντικό πάρκο µε τις γεφυρούλες 

του Αγγέλου και ∆ιαβόλου, τα ερείπια 
του καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα, 
του µεγαλύτερου των χωρών της 
Βαλτικής, καθώς και την πλατεία του 
∆ηµαρχείου, που είναι ένα 
καλοδιατηρηµένο παράδειγµα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής µας ηµέρας 

θα σταµατήσουµε επίσης σε µια από τις πιο όµορφες πόλεις της Λετονίας, την Σίγκουλντα, πόλη του 
αθλητισµού, των πάρκων, των θρύλων και της ιστορίας. Θα επισκεφθούµε ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
κάστρα της Λετονίας, το κάστρο Τουράιντα (η είσοδος περιλαµβάνεται). Το όνοµά του σηµαίνει "Κήπος του 
Θεού" και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση ενός προγενέστερου 
ξύλινου κάστρου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, Σουηδούς και 
Ρώσους, ενώ µετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερηµώθηκε. Από το δεύτερο µισό του 20ού 

αιώνα ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάστασή του. Σήµερα αποτελεί το πιο επισκέψιµο κάστρο της χώρας. 



Συνεχίζουµε για την Ρίγα, στην οποία θα φθάσουµε το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΡΊΓΑ (Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο Μουσείο µε αυτοκίνητα-αντίκες, Προσφορά του Versus) - 
ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ - ΡΙΓΑ 
Πρωινή περιήγηση στην καλύτερα διατηρηµένη πόλη της Ευρώπης. Κτισµένη σε µία πεδιάδα που διασχίζει ο 
ποταµός Daugava, η πόλη απαντά στη γραφικότητα του Ταλίν και του Βίλνιους µε τη δική της εντυπωσιακή 

art nouveau αρχιτεκτονική, την ιστορική παλιά συνοικία Vecriga και τα µεγάλα, πανέµορφα και 
καταπράσινα πάρκα, κατά µήκος της παλιάς µεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει µεγάλο µέρος 
της φήµης της. Την χάρη της πόλης συµπληρώνει η λαµπερή νυκτερινή της ζωή. Θα περπατήσουµε στην 
παλιά πόλη και θα δούµε υπέροχα γοτθικά µνηµεία, κτήρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθµών, την πλατεία 
του δηµαρχείου και την πλατεία του καθεδρικού. Θα κλείσουµε την ξενάγησή µας µε µία βόλτα στο νεότερο 
τµήµα της πόλης, όπου θα θαυµάσουµε τα καλύτερα δείγµατα της αρχιτεκτονικής art nouveau, έργα του 

σπουδαίου Michail Eisenstein, αλλά και µε µια προσφορά του Versus Travel: θα επισκεφθούµε το µουσείο µε 
τα αυτοκίνητα-αντίκες (η είσοδος περιλαµβάνεται). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την Γιούρµαλα - το 
µεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για µια περιοχή µήκους 32 χιλιοµέτρων και πλάτους 3 
χιλιοµέτρων, µε υπέροχες παραλίες από λευκή άµµο, που βρίσκεται ανάµεσα από τον Κόλπο της Ρίγας στην 
Βαλτική Θάλασσα και τον ποταµό Λιέλουπε. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, αγορά σουβενίρ κλπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην Ρίγα. ∆ιανυκτέρευση.  

 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΡΟΥΝΤΑΛΕ (η είσοδος περιλαµβάνεται) - ΣΙΑΟΥΙΛΑΪ - ΒIΛΝΙΟΥΣ 
Αναχωρούµε σήµερα για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το µαγευτικό Βίλνιους. Στη διαδροµή µας θα 
επισκεφθούµε, σε µια ειδυλλιακή τοποθεσία, τα ανάκτορα του Ρούνταλε (η είσοδος περιλαµβάνεται), από τα 
οµορφότερα της Ευρώπης, τα οποία εντυπωσιάζουν µε τις απέριττες γραµµές και το πλούσιο εσωτερικό 

τους σε ρυθµό ροκοκό, έργο του φηµισµένου καλλιτέχνη Ραστρέλι. Αφού περάσουµε στην Λιθουανία, θα 
σταµατήσουµε στον Λόφο µε τους Σταυρούς. Στον λόφο αυτό εκατοντάδες σταυροί τοποθετήθηκαν από 
πιστούς κατά τον 19ο αιώνα. Παρόλο που καταστράφηκαν από το Σοβιετικό καθεστώς, σήµερα βρίσκονται 
εδώ περίπου 50.000 σταυροί, πολλοί από τους οποίους φέρουν σύµβολα της προχριστιανικής, 
παγανιστικής λατρείας της Λιθουανίας.  Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας θα κατευθυνθούµε προς την πόλη 
Σιαουλιάι, την τέταρτη µεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, στον κεντρικό πεζόδροµο της οποίας βρίσκονται 

πολλά καταστήµατα και εστιατόρια. Στάση για καφέ ή φαγητό και αναχώρηση για τον τελικό µας 
προορισµό, το Βίλνιους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΪ (Κάστρο & Μουσείο Βιτάουτας µε εισόδους) - ΒΙΛΝΙΟΥΣ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας 
και αγαπηµένο τόπο αναψυχής για ντόπιους και επισκέπτες. Φθάνοντας, θα επισκεφθούµε το υποδειγµατικά 

αναστηλωµένο µεσαιωνικό κάστρο του ∆ούκα Βιτάουτας του 14ου αιώνα, κτισµένο πάνω στα νησιά της 
λίµνης Γκάλβε, καθώς και το µουσείο (η είσοδος περιλαµβάνεται). Επιστροφή στο Βίλνιους, που αποπλανεί 
τον επισκέπτη µε τη γοητεία της όµορφης και µαγευτικής παλιάς του πόλης - της µεγαλύτερης των χωρών 
της Βαλτικής - µε την γραφική µπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο των 
µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ουνέσκο, ενώ συγκαταλέγεται επίσης στις πιο 
πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής µας θα δούµε µεταξύ άλλων την 

εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη διακόσµηση της οποίας επιµελήθηκαν περισσότεροι από 
200 τεχνίτες της εποχής, το πανεπιστήµιο του Βίλνιους, που ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα 
της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας, το κόσµηµα της λιθουανικής γοτθικής 
αρχιτεκτονικής. Θα περπατήσουµε στην πλατεία του καθεδρικού, την πλατεία του δηµαρχείου, θα δούµε την 
πύλη της Αυγής και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο ναό της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση.  
 
 



 
 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΚΑΟΥΝΑΣ (Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο Μουσείο Τσιουρλιόνις) – ΒΙΛΝΙΟΥΣ - 
ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Κάουνας, που είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Θα 
περπατήσουµε στην παλιά πόλη, όπου θα δούµε τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον ποταµό 

Nemunas, το παλιό δηµαρχείο, τον κεντρικό πεζόδροµο µε τα υπέροχα κτήρια και τον καθεδρικό ναό, τη 
γοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και τα ερείπια του µεσαιωνικού κάστρου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούµε το κέντρο της σύγχρονης πόλης, όπου συγκεντρώνεται όλη η οικονοµική και κοινωνική ζωή. 
Θα περπατήσουµε στον πεζόδροµο - από τους µεγαλύτερους της Ευρώπης - και θα δούµε την πλατεία της 
Ελευθερίας. Τέλος θα επισκεφθούµε το σηµαντικότερο µουσείο της πόλης (είσοδος περιλαµβάνεται), που 
είναι αφιερωµένο στον καταγόµενο από το Κάουνας εθνικό ζωγράφο και µουσικό της Λιθουανίας, 

Κωνσταντίνο Τσιουρλιόνις. Στη συνέχεια µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



 

  

 

 

  

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισµένο συνολικό κόστος από 
την αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαµβάνονται στην τελική τιµή: Φόροι 

πόλεων, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 
∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 13/08 

999 € (µονόκλινο: 1279€) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΘΗΝΑΣ (10ήµερο):  
29/5, 17/6, 26/6, 4/7, 12/7, 20/7, 28/7, 4/8, 9/8, 14/8, 21/8, 28/8, 9/9, 23/9 

1293 € (µονόκλινο: 1573€) 
 

Με Lufthansa περιλαµβάνει  2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα, µεταφορές 
και µία επιπλέον διανυκτέρευση στο Βίλνους µε βραδινό.   

 



  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 
ενδιάµεσο σταθµό 
� Ξενοδοχεία 4* και 4*sup. 
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά στα ξενοδοχεία  
(6 δείπνα συνολικά, κάποια σε µπουφέ κάποια σε 
µενού τριών πιάτων) 
� Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα 
πούλµαν 
� Περιηγήσεις, ξεναγήσεις στα διάφορα 

αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Είσοδοι στο Κάστρο Βιτάουτας και το µουσείο  
� Είσοδος στα ανάκτορα του Ρούνταλε  
� Είσοδος στο µεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα 
στην Σίγκουλντα 
� Είσοδος στο µουσείο µε τα αυτοκίνητα-αντίκες, προσφορά του Versus Travel  

� Είσοδος στο θερινό ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου στο Ταλίν 
� Είσοδος στην αναστηλωµένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Τάρτου 
� Είσοδος στο µουσείο Τσιουρλιόνις 
� Επίσκεψη στην Γιούρµαλα - το µεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής  
� ∆ιπλωµατούχοι τοπικοί  ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για συνεχείς, εµπεριστατωµένες 
ξεναγήσεις. Μια πολύ σηµαντική  και κοστοβόρα παροχή για να συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και εκτός του 

πούλµαν, καθώς στις χώρες της Βαλτικής δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς ξεναγούς   
� Έλληνας έµπειρος αρχηγός ο οποίος θα σας περιµένει στο Ταλίν. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, check points, φιλοδωρήµατα. 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια, χωρίς επιβάρυνση.  

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην 
τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως 

 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Οι είσοδοι που δεν αναφέρονται. 
� Ποτά.  

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



 

 
 
 
 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

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

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

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

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

 
Για την κράτηση σας: 

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

αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 
• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 

κατάθεση της προκαταβολής.  
• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

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

 

 
 
 
Μην ξεχάσετε: 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε 
κατανοήσει και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 
Συµµετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο 
site µας στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε 
ζητήστε να σας αποσταλούν. 

• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα 
στοιχεία που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 300 € κατ’ άτοµο εντός 

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

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

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

"Η ζωή είναι στιγµές  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  
Σας ευχαριστούµε! 
Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

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

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

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

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

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  

� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι µια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 
που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωµένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 
περιλαµβάνουµε στην τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 



 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο τον 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε 
σηµαντικούς καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 
τιµούν καθηγητές πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 
για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν απόψεις 
για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία 
για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα µε θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  
αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, για µια διαφορετική 
όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  
Βeach  σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσµου. 
 
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 

θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 
 

� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 



ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 

 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  

 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες διαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 

 
� Ενηµερωµένο Site στο Internet  

Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 
 
 
 
 

 


