
 

 
 

            Αναχωρήσεις: 13.04, 03.06, 24.06                                        8 Ημέρες 

 

Οι μαγικές Δαλματικές Ακτές του Versus! 
 

Κροατία - Σλοβενία - Μαυροβούνιο 
με Ημιδιατροφή 

Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπλεντ, Οπατία, 
Πλίτβιτσε, Ραστόκε, Σπήλαια Ποστόινα, 
Ζαντάρ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Nτουμπρόβνικ, 

Τσάβτατ, Κότορ  

Το μόνο πρόγραμμα της αγοράς χωρίς τίποτα προαιρετικό!!! 
Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται Εκδρομές, Είσοδοι, Βαρκάδες, 

που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές και τοπικά στοιχίζουν 
άνω των 250 €    

 

Με διανυκτερεύσεις σε Λουμπλιάνα, Οπατία, Σπλιτ και Πλίτβιτσε, 
χωρίς κουραστικές ημερήσιες εκδρομές από Ζάγκρεμπ 

 
Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα 

αρχηγού) στις σημαντικότερες πόλεις και τα αξιοθέατα που 

επισκεπτόμαστε (σε πολλούς δημόσιους χώρους δεν επιτρέπονται 
οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει μόνο 

Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η ξενάγηση περιορίζεται 
εντός του πούλμαν)  

*Super 

Προσφορά* 

ΤΙΠΟΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ   
  

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

& 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟΠΙΚΟΥΣ 

ΞΕΝΑΓΟΥΣ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 301   13.04    ΑΘΗΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ     19.50-21.55                  

OU 300   20.04   ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΑΘΗΝΑ  16.15-19.00   

 

OU 301   03.06   ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ    19.50-20.20                  

OU 300   10.06   ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ             14.55-19.00   

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Το μόνο πρόγραμμα της αγοράς χωρίς τίποτα προαιρετικό!!! 
Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται Εκδρομές, Είσοδοι, Βαρκάδες, που σε άλλα 
προγράμματα είναι προαιρετικές και τοπικά στοιχίζουν άνω των 250 € 
 

Οι 20+ λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε το Versus Travel 
 

1.  Διαμονή στην πανέμορφη Λουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας (σε άλλα προγράμματα είναι 

προαιρετική εκδρομή)  

2.  Κάνουμε κρουαζιέρα στην υπέροχη Λίμνη Μπλεντ στην Σλοβενία και επισκεπτόμαστε το νησάκι της, το 
"Παραμυθένιο Νησί", που μοιάζει σαν να έχει βγει από καρτ ποστάλ (κόστος πλοιαρίου περιλαμβάνεται) 

3.  Επισκεπτόμαστε το επιβλητικό μεσαιωνικό Κάστρο του Μπλεντ (κόστος εισόδου περιλαμβάνεται) 
4. Επισκεπτόμαστε και διαμένουμε στην "Νίκαια της Αδριατικής", την Οπατία (Κροατία) και όχι σε ανούσιες 

οικονομικές πόλεις  
5. Διαμονή στο Πλίτβιτσε, απ΄ όπου επισκεπτόμαστε λεπτομερειακά την περιοχή με τους καταρράκτες και τις 

λίμνες του Εθνικού Πάρκου Πλίτβιτσε (περιλαμβάνονται οι είσοδοι στα δύο πάρκα, το κόστος του ηλεκτρικού 
τραίνου και της βάρκας)  

6. Επισκεπτόμαστε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα (η είσοδος περιλαμβάνεται) 
7. Επισκεπτόμαστε την πόλη Ζαντάρ, με τον οκτάγωνο πυργωτό ναό του Αγίου Δονάτου 

8. Επισκεπτόμαστε την ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρογκίρ 

9. Διαμονή στο Σπλιτ, που βρίσκεται στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών για να απολαύσουμε τη Βόρεια 
Κροατία και όχι να την "ξεπετάξουμε" με ημερήσιες εκδρομές από το Ζάγκρεμπ  

10.  Εκδρομή στο Μαυροβούνιο, όπου επισκεπτόμαστε την παλιά πόλη του Κότορ, που περιβάλλεται από τείχη 
4,5 χιλιομέτρων 

11.  Επισκεπτόμαστε τη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη του Ντουμπρόβνικ, με λεπτομερή ξενάγηση εντός των 

τειχών  
12.  Θα περπατήσουμε πάνω στα αγέρωχα τείχη με τους προμαχώνες, τους πύργους, τις πολεμίστρες, τις 

τάφρους, τις γέφυρες και την απίστευτη θέα της πόλης του Ντουμπρόβνικ (η είσοδος περιλαμβάνεται) 
13.  Επισκεπτόμαστε το Ναυτικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό μουσείο και το Εθνογραφικό Μουσείο στο 

Ντουμπρόβνικ (οι είσοδοι περιλαμβάνονται) 
14.  Με τελεφερίκ θα ανέβουμε στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, απ΄ 

όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της Αδριατικής και των Δαλματικών Ακτών 

15.  Εκδρομή από το Ντουμπρόβνικ στο Τσάβτατ, την αρχαία Επίδαυρο 
16. Τέλειες πτήσεις για Ζάγκρεμπ και επιστροφή από Ντουμπρόβνικ ή το αντίστροφο  

17. Ημιδιατροφή καθημερινά  
18.  Ξενοδοχεία 4* ή 3* sup. μόνο στην περιοχή του Πλίτβιτσε  

19.  Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις σημαντικότερες πόλεις 

και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (σε πολλούς δημόσιους χώρους δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς 
τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η ξενάγηση περιορίζεται 

εντός του πούλμαν)  
20.  Εμπειρότατος στην περιοχή Έλληνας αρχηγός 

21. Και το πιο βασικό: Διαμονή στο πολύ ακριβό Ντουμπρόβνικ, σε παραλιακό ξενοδοχείο-resort και 

όχι σε ξενοδοχείο που βρίσκεται 60 km μακριά από το Ντουμπρόβνικ, κυριολεκτικά σε άλλη πόλη!!! 
 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 301   24.06    ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ      19.50-20.20                  

OU 300   01.07   ΖΑΓΚΡΕΜΠ -ΑΘΗΝΑ   14.55-19.00   

 

Μερικές από τις πτήσεις 

που το Versus Travel 

εξασφάλισε για εσάς.  

Οι πτήσεις αυτές ισχύουν 

με πιθανή τροποποίηση 

από την αεροπορική 

εταιρεία. 

Τελικές πτήσεις με το 

τελικό ενημερωτικό της 

εκδρομής σας  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ζάγκρεμπ 

Η πρωτεύουσα της Κροατίας  

Λουμπλιάνα 

Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας 

με την κουκλίστικη Παλιά Πόλη και  

το στενό ποτάμι που ελίσσεται νωχελικά 

ανάμεσα στα σπίτια  
 

      

Λίμνη Μπλεντ 

το "Παραμυθένιο Νησί" και το εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ με τη 

μαγευτική θέα  
 

 

      

Τα μεγαλοπρεπή Σπήλαια της Ποστόινα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

Οπατία, η "Νίκαια της Αδριατικής" 

Διαμονή στην Οπατία για να απολαύσουμε και να 

γνωρίσουμε καλύτερα τη γύρω περιοχή 

    

Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίτβιτσε 

Διαμένουμε στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

 

Ζαντάρ 

Η μεγαλύτερη πόλη στις βόρειες ακτές  

 

Τρογκίρ 

Ιστορική πόλη και λιμάνι της Κροατίας  

Σπλιτ 

στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών,  
η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και δεύτερη σε μέγεθος 

πόλη της Κροατίας  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντουμπρόβνικ  

Το τελεφερίκ θα μας μεταφέρει στην κορυφή του λόφου που 

δεσπόζει στην πόλη, απ΄ όπου θα απολαύσουμε μια 

πανοραμική θέα του μνημειακού πλούτου της 

καστροπολιτείας του Ντουμπρόβνικ, της Αδριατικής και των 
Δαλματικών Ακτών 

Κότορ 

η "Νύμφη της Αδριατικής", Μαυροβούνιο (Μοντενέγκρο) 

 

 

Τσάβτατ 
Η αρχαία Επίδαυρος 

Η διαδρομή από το Ντουμπρόβνικ θα μας προσφέρει μια 
μαγευτική θέα των Δαλματικών ακτών 

      

Διπλωματούχοι ξεναγοί 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Γνωρίστε την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την πανέμορφη Λουμπλιάνα  

 Κάντε κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη Μπλεντ με το παραμυθένιο νησάκι της  

 Εξερευνήστε την περιοχή των λιμνών του Εθνικού Πάρκου Πλίτβιτσε 

 Ανακαλύψτε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα 

 Περιηγηθείτε στην ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, 
το Τρογκίρ 

 Γνωρίστε το Σπλιτ, στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών 

 Θαυμάστε τη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη του Ντουμπρόβνικ 

 Κάντε εκδρομή στο Μαυροβούνιο  

 Απολαύστε τη μαγευτική θέα των Δαλματικών Ακτών κατά τη διαδρομή από το 
Ντουμπρόβνικ στο Τσάβτατ 

 Απολαύστε την γραφική Οπατία με τον κοσμοπολίτικο αέρα της 

 

 
 

Το Versus Travel, ενάντια στα κουτσουρεμένα προγράμματα, προτείνει το πλουσιότερο 
και ορθολογικότερο πρόγραμμα στις Δαλματικές Ακτές. Μια 8ήμερη περιήγηση στις 
Δαλματικές Ακτές, που σχεδιάστηκε για τους ταξιδιώτες που τους αρέσει να εξερευνούν 
τις κρυφές γωνιές μιας χώρας διαμένοντας σε ιστορικές πόλεις ή περιοχές φυσικού κάλους 
και δεν αναλώνονται σε ατελείωτες ημερήσιες εκδρομές από μια χωρίς ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, "χαμηλού κόστους" πρωτεύουσα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξερευνήσουμε 
όμορφες γωνιές που δεν μπορούμε να δούμε σε μια ημερήσια εκδρομή, θα αποφύγουμε 
κουραστικά πισωγυρίσματα και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τις περιοχές που 
επισκεπτόμαστε, αφού τους αφιερώνουμε χρόνο για βραδινούς περιπάτους και ημερήσιες 
εξορμήσεις. Δεν υπάρχουν προαιρετικές εκδρομές!!! Περιλαμβάνονται όλες οι 
αναφερόμενες στο πρόγραμμα επισκέψεις και το αντίστοιχο κόστος που 
απαιτούν, χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Μια 8ήμερη περιήγηση στις περίφημες Δαλματικές Ακτές. Με αφετηρία την πρωτεύουσα της 

Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, μεταβαίνουμε στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη "νύμφη της 

Αδριατικής", την πανέμορφη Λουμπλιάνα και στο παραθεριστικό κέντρο Μπλεντ με την 

πανέμορφη λίμνη του και το μοναδικό νησάκι της χώρας στο κέντρο της. Συνεχίζουμε με τα 

σπήλαια της Ποστόινα και τη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας, την Οπάτια, τη "Νίκαια 

της Αδριατικής". Από εκεί επισκεπτόμαστε τον Εθνικό Δρυμό Πλίτβιτσε, που απλώνεται 

ανάμεσα σε τρεις κορυφές των Δειναρικών Άλπεων. Ακολουθούν το Ζαντάρ, που είναι κτισμένο 

σε μία χερσόνησο και περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη, το πανέμορφο Τρογκίρ, το Σπλιτ, 

που βρίσκεται στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών και η καστροπολιτεία του Ντουμπρόβνικ. 

Από εκεί εξορμούμε στο Κότορ και στο Μαυροβούνιο και ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας με 

τη μεσαιωνική πόλη Τσάβτατ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ (ΚΡΟΑΤΙΑ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ 

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) 

Το Ζάγκρεμπ αποτέλεσε την πρωτεύουσα της 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Κροατίας από το 

1945 έως το 1991, όταν και έγινε η πρωτεύουσα της 

ανεξάρτητης νέας Κροατίας. Η πόλη του Ζάγκρεμπ 

χωρίζεται σε τρία τμήματα. Τα δύο παλαιότερα 

(Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) βρίσκονται στο 

ψηλότερο σημείο της πόλης, ενώ το τρίτο, η "Κάτω 

Πόλη" (Ντόνις Γκραντ), είναι και η πιο μοντέρνα με 

σύγχρονες συνοικίες και βιομηχανικές περιοχές. Η 

πόλη αποτελεί την πολιτιστική, εμπορική και 

πνευματική πρωτεύουσα του κράτους. Μετά την 

ξενάγησή μας θα αναχωρήσουμε για τα 

μεγαλοπρεπή σπήλαια της Ποστόινα, που είναι από 

τα παλαιότερα στον κόσμο, με τους σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων 

να σχηματίζουν καταπληκτικές παραστάσεις και να 

αφήνουν στον επισκέπτη αξέχαστες εντυπώσεις. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Λουμπλιάνα, 

την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, που συνδυάζει την 

μπαρόκ ατμόσφαιρα της Πράγας, τον ρομαντισμό 

του Παρισιού και το νεανικό κέφι της Βαρκελώνης! Το 

πρώτο μισό του 20ού αι. την πόλη κόσμησε με τα 

έργα του ο Σλοβένος αρχιτέκτονας Γιόζε Πλέτσνικ 

(Joze Plecnik), ο επιλεγόμενος "Γκαουντί 

της Βαλκανικής". Κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησής μας θα περπατήσουμε στην 

κουκλίστικη παλιά πόλη με τα στενά 

λιθόστρωτα δρομάκια και τα όμορφα 

κτίρια με τις χρωματιστές ξύλινες 

προσόψεις και θα αγναντέψουμε το 

στενό ποτάμι Λιουμπλιανίτσα 

(Ljubljanica) με τις περίτεχνες γέφυρες, 

που ελίσσεται αρμονικά ανάμεσα στα 

σπίτια. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

Οι ηλιόλουστες Δαλματικές Ακτές, μια περίτεχνη δαντελωτή ακτογραμμή με εκπληκτικά διατηρημένες 

μεσαιωνικές πόλεις και ψαράδικα χωριά, με τοπίο πανέμορφο, που παντρεύει με μοναδικό τρόπο θάλασσα 

και βουνό, είναι ένας επίγειος παράδεισος.  

Καταπράσινες βουνοπλαγιές που γλιστράνε μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, μικρές και μεγάλες πόλεις 

που καθρεπτίζονται στα διάφανα νερά της Αδριατικής, ονειρικές παραλίες, ειδυλλιακά νησιά και 

βραχονησίδες με κάστρα ή φάρους, καθάρια γαλαζοπράσινα νερά, απάνεμα λιμανάκια και κρυφοί 

ορμίσκοι, συνιστούν μια εκρηκτική παλέτα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις.  

Από το πολύβουο Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της χώρας, μέχρι "το μαργαριτάρι της Αδριατικής" το 

Ντουμπρόβνικ και την πανέμορφη φύση με το δρυμό των λιμνών Πλίτβιτσε να κρατάει τα ηνία, η Κροατία 

είναι πλέον ένας περιζήτητος ταξιδιωτικός προορισμός.  

Η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα με πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους πρόσωπα, μια "Ευρώπη σε 

μικρογραφία". Η πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα στην καρδιά της, θα σας αιχμαλωτίσει με πανέμορφα κτίρια και 

το παραμυθένιο κάστρο της. 

Το Μαυροβούνιο, το "Μόντε Κάρλο των Βαλκανίων", παρότι νεαρό κράτος (ανεξαρτητοποιήθηκε από τη 

Σερβία μόλις το 2006) είναι ένα τουριστικό διαμάντι. Καταπράσινοι ορεινοί όγκοι αγκαλιάζουν τις ακτές της 

Αδριατικής και δημιουργούν αμέτρητους κόλπους με τιρκουάζ νερά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

3η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΜΠΛΕΝΤ - ΟΠΑΤΙΑ [Κρουαζιέρα στη Λίμνη, Κάστρο, Σπήλαια] 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το παραθεριστικό κέντρο Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη του και το 

μοναδικό νησάκι της χώρας στο κέντρο της. Το όνομά του Bled (άσπρο) είναι από την ομίχλη που 

εμφανίζεται κάθε πρωί ένα μέτρο πάνω από τη λίμνη. Θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια μικρή βόλτα 

στα σμαραγδένια νερά της παραμυθένιας λίμνης Μπλεντ όπου θα επισκεφθούμε το νησάκι της εκκλησίας 

της Παναγίας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ, απ΄ όπου θα απολαύσουμε 

τη μαγευτική θέα της λίμνης ανάμεσα στις βουνοκορφές των Άλπεων και μετά θα αναχωρήσουμε για την 

κοσμοπολίτικη Οπατία της Κροατίας. Η πόλη-θέρετρο από την εποχή της αυστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας 

η "Νίκαια της Αδριατικής", είναι κτισμένη μέσα σε κήπους με ροδοδάφνες και μπουκαμβίλιες. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΟΠΑΤΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ  

[Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο]  

Πρωινή αναχώρηση για το εκπληκτικής ομορφιάς Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε, στην ομώνυμη πολίχνη που 

διαρρέει ο ποταμός Σλούσνιτσα και στον οποίον οφείλεται ο σχηματισμός μικρών λιμνών, καταρρακτών και 

φραγμάτων. Εδώ, δεσπόζει ο μύλος που χρονολογείται ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ 

Η ημέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει με 

επίσκεψη στο επίσης εκπληκτικής 

ομορφιάς Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε, που 

απλώνεται ανάμεσα σε τρεις κορυφές 

των Δειναρικών Άλπεων. Η πλούσια 

βλάστηση, οι 16 μεγάλες και μικρές 

λίμνες και οι 92 καταρράκτες του, 

δημιουργούν μια παλέτα χρωμάτων σε 

όλους τους τόνους του τιρκουάζ και του 

γαλαζοπράσινου. Περιήγηση με 

ηλεκτρικό τραινάκι και με βάρκα και 

χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε 

δίπλα στις λίμνες, τα ρυάκια και τους 

καταρράκτες, να θαυμάσουμε και να 

απαθανατίσουμε τη φύση σ΄ όλο της το 

μεγαλείο. Ακολούθως αναχωρούμε για 

το Ζαντάρ, που είναι κτισμένο σε μία χερσόνησο και περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη με δύο πύλες. Άφιξη 

και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε μεταξύ άλλων από τον οκτάγωνο 

πυργωτό ναό του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, τον καθεδρικό ναό της 

Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αιώνας) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, τη 

ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, καθώς το πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το 

1396, ως τμήμα μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το πανέμορφο 

Τρογκίρ, που αποτελείται από δύο νησάκια που συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω δύο γεφυρών: το 

Τρόγκιρ και το Τσιόβο. Το νησί των τράγων, το "Τραγούριον" των Ελλήνων της Ίσσας, μετονομάστηκε σε 

Τραγούριουμ από τους Ρωμαίους το 78 μ.Χ., για να καταστραφεί από τους Σαρακηνούς στα δύσκολα 

χρόνια του μεσαίωνα. Οι Βενετοί του χάρισαν την οχύρωση και τα όμορφα κτίσματα που περικλείει ώστε 



από το 1997 η UΝΕSCΟ να το χαρακτηρίσει 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η 

χερσαία πύλη με το λιοντάρι του Αγίου 

Μάρκου και το άγαλμα του Οσίου Ιωάννη 

του Τρογκίρ αποτελεί την κεντρική είσοδο στη 

βενετσιάνικη πόλη. Μετά την επίσκεψή μας 

θα συνεχίσουμε για το Σπλιτ, που βρίσκεται 

στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών. Η 

μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και δεύτερη 

σε μέγεθος της Κροατίας, άλλαξε πολλά 

ονόματα στο διάβα των χρόνων. Από το 

ελληνικό Ασπάλαθος, πήρε το ρωμαϊκό 

Σπαλάτουμ, μετονομάστηκε στο ιταλικό 

Σπαλάτο, ώστε να γίνει στα σλάβικα Σπλιτ. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  

[Περπάτημα στα τείχη της πόλης] 

Κατά την διάρκεια της πρωινής ξενάγησης 

στην πόλη θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο 

του Διοκλητιανού, που βρίσκεται υπό την 

προστασία της UΝΕSCΟ από το 1979, με τα 

τείχη και τις τέσσερις πύλες, στο εσωτερικό 

του οποίου εδώ και 1.700 χρόνια οι κάτοικοι 

του Σπλιτ έκτισαν τα σπίτια τους. Η είσοδος 

γίνεται συνήθως από την Χάλκινη Πύλη με το 

Εθνογραφικό Μουσείο από τη θάλασσα ή 

από την Σιδηρά Πύλη από το πλάι. Η Χρυσή 

Πύλη βλέπει στο πάρκο και η Αργυρή Πύλη 

βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου 

Δομίνικου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 

Ντουμπρόβνικ, το "Σαιν Τροπέ των 

Βαλκανίων", "το Διαμάντι της Αδριατικής". Η 

διαδρομή από το Σπλιτ στο Ντουμπρόβνικ 

είναι η πιο συναρπαστική των Δαλματικών 

ακτών. Ο κεντρικός οδικός άξονας "τρέχει" 

δίπλα στην ακτογραμμή, ενώ οι 

καταπράσινες Δαλματικές Άλπεις που 

υποκλίνονται στα κρυστάλλινα νερά της 

Αδριατικής, δημιουργούν τοπία ανείπωτης 

ομορφιάς. Άφιξη στο Ντουμπρόβνικ, που το 

1991 χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και 

Μαυροβούνιους, ουδείς όμως πλέον 

αντιλαμβάνεται ότι το 68% του συμπλέγματος 

από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και 

αναγεννησιακά κτίρια ηλικίας 1300 ετών είχε 

υποστεί ζημιές. Η πόλη υπήρξε από τον 13ο 

αιώνα ισχυρή εμπορική και ναυτική δύναμη 

με το όνομα Ραγούζα και κατά το 14ο αιώνα 

απέκρουσε επιτυχώς τις κυριαρχικές αξιώσεις 

της Βενετίας και της Ουγγαρίας. Το ιστορικό τμήμα του, που προστατεύεται από την Unesco, είναι μία από 

τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην πόλη θα δούμε 

μεταξύ άλλων το Παλάτι του Κυβερνήτη όπου βρίσκεται και ο Πύργος του Ρολογιού, τον Καθεδρικό ναό, το 

Ναυτικό Μουσείο που σκιαγραφεί την ιστορία της ναυσιπλοΐας. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε πάνω στα 

αγέρωχα τείχη της πόλης, που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και από τα πιο καλοδιατηρημένα στον 

κόσμο. Αυτά τα πανίσχυρα, επιβλητικά τείχη με τους προμαχώνες, τους πύργους, τις πολεμίστρες, τις 

τάφρους και τις γέφυρες συντέλεσαν στο να μείνει η Ραγούσα ανεξάρτητη επί πέντε αιώνες. Οι διάδρομοι 

που κυκλώνουν όλη την παλιά πόλη και ουσιαστικά ταυτίζονται με το πάχος των τειχών ποικίλλουν σε 

φάρδος από 1,5 έως 6 m. Το συνολικό μήκος τους είναι 1.940 m, το ύψος φτάνει σε ορισμένα σημεία τα 25 

m, ενώ η θέα από εκεί είναι απερίγραπτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
  

 

 



7η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια 

εκδρομή στο Μαυροβούνιο ή Μόντε Νέγκρο, 

(Μαύρο Βουνό), όπως ονομάζουν οι ντόπιοι 

την κορυφή του όρους Λόβτσεν λόγω των 

πετρωμάτων του από βασάλτη, από το οποίο 

έλαβε το όνομά της και ολόκληρη η χώρα. 

Άφιξη στο Κότορ, το αρχαιοελληνικό 

Ασκρήβιον ή το ρωμαϊκό Ακρούβιουμ. Η 

"νύμφη της Αδριατικής" όπως το αποκαλούν 

για την ομορφιά του, είναι μια πόλη με πολύ 

ενδιαφέρον και αρκετά πολιτιστικά στοιχεία. Τον 

15ο αι. έγινε τμήμα της Γαληνοτάτης 

Δημοκρατίας της Βενετίας και ονομάστηκε 

Καταρό. Κατά τους 4 περίπου αιώνες της 

Βενετοκρατίας κατασκευάσθηκαν τα υπέροχα 

κτίσματα της πόλης, που από το 1979 να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UΝΕSCΟ. Περιήγηση στην παλιά πόλη που περιβάλλεται από τείχη 4,5 km με πολλές 

εκκλησίες και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Ντουμπρόβνικ, όπου θα 

φθάσουμε αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ [ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ] - ΤΣΑΒΤΑΤ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το πρωί, μια βόλτα με το τελεφερίκ θα μας μεταφέρει στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει στην πόλη, απ΄ 

όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της Αδριατικής και των Δαλματικών Ακτών. Στη συνέχεια 

αναχωρούμε για το Τσάβτατ. Σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από το Ντουμπρόβνικ βρίσκεται η 

αρχαία Επίδαυρος, που έδωσε τη θέση της στη μεσαιωνική πόλη Τσάβτατ. Η πόλη παρόλο που 

καταστράφηκε από τους Αβάρους τον 7ο αιώνα, έχει διατηρήσει αρκετά από τα μεσαιωνικά της κτίσματα 

και τον χαρακτήρα της παραθαλάσσιας βενετσιάνικης πόλης. Η διαδρομή μας από το Ντουμπρόβνικ στο 

Τσάβτατ θα μας προσφέρει ακόμη μια μαγευτική θέα των Δαλματικών ακτών. Μετάβαση στο αεροδρόμιο 

και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν.  

 
 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 - 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από 

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

πόλεων, check points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

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  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13/04 

959 € 
1109 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1259 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 230 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 03/06, 24/06  

1069 € 
1219 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1369 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 320 € 

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. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα με AEGEAN. 

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα 

. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

 Ξενοδοχεία 4*, 3*sup. μόνο στην περιοχή του Πλίτβιτσε 

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

 Ημιδιατροφή 

   Διαμονή στην πανέμορφη Λουμπλιάνα, την 

πρωτεύουσα της Σλοβενίας (σε άλλα προγράμματα είναι 

προαιρετική εκδρομή) 

  Κάνουμε κρουαζιέρα στην Λίμνη Μπλεντ στη Σλοβενία 

και επισκεπτόμαστε το νησάκι της, το "Παραμυθένιο Νησί", 

που μοιάζει σαν να έχει βγει από καρτ ποστάλ (κόστος πλοιαρίου περιλαμβάνεται) 

  Επισκεπτόμαστε το επιβλητικό μεσαιωνικό Κάστρο του Μπλεντ (κόστος εισόδου περιλαμβάνεται) 

  Διαμονή στο παραθαλάσσιο θέρετρο, την "Νίκαια της Κροατίας", την Οπάτια 

 Διαμονή στο Πλίτβιτσε, για να απολαύσουμε το ομώνυμο Εθνικό Πάρκο με τις λίμνες, τους καταρράκτες 

και τα μικρά φράγματα 

 Επισκεπτόμαστε λεπτομερειακά την περιοχή των λιμνών του Εθνικού Πάρκου Πλίτβιτσε της Βόρειας 

Κροατίας - δεν την "ξεπετάμε" με ημερήσιες εκδρομές από το Ζάγκρεμπ (περιλαμβάνεται η είσοδος στο 

πάρκο, το κόστος του ηλεκτρικού τραίνου και της βάρκας)    

  Επισκεπτόμαστε τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα (η είσοδος περιλαμβάνεται) 

  Επισκεπτόμαστε την πόλη Ζαντάρ, με τον οκτάγωνο πυργωτό ναό του Αγίου Δονάτου 

  Επισκεπτόμαστε την ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρογκίρ 

  Διαμονή στο Σπλιτ, που βρίσκεται στην καρδιά των Δαλματικών Ακτών  

 Επισκεπτόμαστε τη μεσαιωνική οχυρωμένη πόλη του Ντουμπρόβνικ, με λεπτομερή ξενάγηση εντός των 

τειχών  

 Θα περπατήσουμε πάνω στα αγέρωχα τείχη με τους προμαχώνες, τους πύργους, τις πολεμίστρες, τις 

τάφρους, τις γέφυρες και την πανοραμική θέα της πόλης του Ντουμπρόβνικ (η είσοδος περιλαμβάνεται) 

 Επισκεπτόμαστε το Ναυτικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Εθνογραφικό Μουσείο στο 

Ντουμπρόβνικ (οι είσοδοι περιλαμβάνονται) 

 Με τελεφερίκ θα ανέβουμε στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει στην πόλη του Ντουμπρόβνικ, απ΄ 

όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της Αδριατικής και των Δαλματικών Ακτών 

 Επίσκεψη στο Τσάβτατ, την αρχαία Επίδαυρο, απ΄ όπου θα απολαύσουμε ακόμα μία φορά τη μαγευτική 

θέα της περιοχής και των Δαλματικών ακτών 

 Εκδρομή από το Ντουμπρόβνικ στο Μαυροβούνιο, όπου επισκεπτόμαστε την παλιά πόλη του Κότορ, 

που περιβάλλεται από τείχη 4,5 χιλιομέτρων,  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Έλληνας ξεναγός/αρχηγός 

 Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις σημαντικότερες πόλεις και 

τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (σε πολλούς δημόσιους χώρους δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς 

τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η ξενάγηση 

περιορίζεται εντός του πούλμαν)  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
 

 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράμματα  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων, 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: 245 € 

 

 



Σημείωση: 

Οι πτήσεις Αθήνα-Ζάγκρεμπ και Ζάγκρεμπ-Αθήνα πραγματοποιούνται μέσω Ντουμπρόβνικ, 

όπου γίνεται υποχρεωτικά αποβίβαση από το αεροπλάνο για έλεγχο διαβατηρίων στο 

Ντουμπρόβνικ και κατόπιν επιβίβαση εκ νέου στο ίδιο αεροσκάφος, αλλά ενδεχομένως σε 

διαφορετική θέση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγμμέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε!!  

ΕΕμμεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  ααννοοίίγγοουυμμεε  δδρρόόμμοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιμμίίχχααςς    
 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 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 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, 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.   

  



 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, αλλά και η 

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.  
 

 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. 
 

 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. 
 



 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 τον θεμέλιο λίθο τον 

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 - 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 και στη Θεσσαλονίκη 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 γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς καλεσμένους που μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην Ιστορία, στις επιστήμες, στις τέχνες κτλ. 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 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 

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. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν 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. 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 νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 

του ταξιδιού τους. 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηη  γγηη,,  μμααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 
 


