
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχωρήσεις: 08.23/06                    7 Ημέρες 

Ταξίδι στα Κύθηρα. Ένας µύθος και µια ταινία. Στην καρδιά του Μυρτώου πελάγους, το νησί της 

θεότητας του πλατωνικού έρωτα, της Ουράνιας Αφροδίτης και ο ιδεατός, ιδανικός τόπος του 

Θ. Αγγελόπουλου ακροβατούν µεταξύ µύθου και πραγµατικότητας. Ένας τόπος που σε κάνει να 

αναρωτιέσαι πόση οµορφιά µπορεί να χωρέσει σ αυτόν! Απέναντι του ,µια δρασκελιά και ο 

παράδεισος δεν είναι µακριά. Ελαφόνησος µια εξωτική λωρίδα γης µε τυρκουάζ νερά, λευκούς 

αµµόλοφους και κέδρους. Το εξωτικό τους  κάλεσµα είναι µια απόδραση χωρίς διλήµµατα. 

Ταξίδι στα Κύθηρα… 

Αν. Λακωνία & Ελαφόνησος 



    

Γαστρονοµικές Προτάσεις 

Παράδεισος των τοπικών προϊόντων και µε πολλές µικρές οικοτεχνίες, τα Κύθηρα θα σας βάλουν 

στον πειρασµό να γεµίσετε το πορτµπαγκάζ. Φηµίζονται για τα λαδοπαξίµαδα, το θυµαρίσιο µέλι, τα 

τοπικά γλυκά ( αµυγδαλωτά, µελούνια, σκαρσελάκια, παστιτσέτα κ.ά. ) και τη φατουράδα ( λικέρ µε 

κανελογαρίφαλα αλλά και φρούτα ). Στις ταβέρνες θα βρείτε αρκετά τοπικά πιάτα, όπως 

κολοκυθανθούς γεµιστούς, ξινόχοντρο ( σταρένιος τραχανάς µε κατσικίσιο γάλα ) µε µελιτζάνες, 

τηγανητά λουβία ή πλαγιοµάνους συµπόρου ( κουκιά ), καλτσούνι ( πίτα µε χόρτα και φρέσκο τυρί ) 

κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Πολιτιστικά προγράµµατα στην Ελλάδα µε το Versus: 

Γιατί το πρόγραµµα είναι εµπεριστατωµένο, που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη – Κύθηρα – Νεάπολη  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πούντα – Ελαφόνησος – Πούντα     

• ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Limira Mare Hotel στην Νεάπολη 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Kythea Resort 4* στην Αγ. Πελαγία, στα Κύθηρα 

• Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο The Flower of Monemvasia στη Μονεµβασιά.     

• Πρωινό και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) 



 

 

1η ηµέρα: Αθήνα – Σπάρτη – Γύθειο – Νεάπολη 

Αναχώρηση από το Σύνταγµα στις 7.00 µε πορεία στην όµορφη Σπάρτη. Μια πόλη µε καλή 

ρυµοτοµία, δενδροφυτεµένους, φαρδείς δρόµους και µεγάλες πλατείες, ενώ πολλά από τα παλιά 

κτίρια της διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Συνεχίζουµε για την όµορφη πολιτεία µε νησιώτικο 

χρώµα, το Γύθειο, που απλώνεται αµφιθεατρικά κατά µήκος της παραλιακής ζώνης µε τα 

µεζεδοπωλεία, τα εστιατόρια, τα καφέ µπαρ και τα ξενοδοχεία. Τα επιβλητικά διώροφα και 

τριώροφα νεοκλασικά κτίρια, µαρτυρούν την αίγλη του παρελθόντος. Τα παραδοσιακά σπίτια, οι 

γραφικές σκάλες και οι ωραίες εκκλησίες, το λιµάνι µε την πολυσύχναστη µαρµάρινη προκυµαία, 

τα καΐκια και οι ψαρόβαρκες συνθέτουν ένα ξεχωριστό οικιστικό σύνολο. Χρόνος για καφέ ή 

φαγητό. Η παραλιακή κωµόπολη µε το ξεχωριστό χρώµα, η Νεάπολη, µας περιµένει να µας 

ξεκουράσει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

2η ηµέρα: Παραδείσι – Σπήλαιο Καστανιάς – Μαραθιάς  

Πρωινό µπουφέ. Σήµερα θα γνωρίσουµε οµορφιές κρυφές, πανέµορφες λακωνικές παραλίες. Το 

Παραδείσι, ένα όµορφο χωριό καλά κρυµµένο µέσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς έχει κτισθεί κατά 

µήκος ρεµατιάς. Στο χωριό υπήρχαν πολλοί νερόµυλοι που διαδοχικά αξιοποιούσαν την ροή του 

νερού. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας βρίσκεται καλά κρυµµένο στο νότιο 

άκρο της Πελοποννήσου, λίγα λεπτά από τη Νεάπολη. Η καταπράσινη ορεινή διαδροµή για το 

σπήλαιο ακολουθεί την ανατολική απόληξη του Πάρνωνα που σβήνει στο ακρωτήριο του Μαλέα. 

Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχηµάτων, χρωµάτων και µορφών, το σπήλαιο κατατάσσεται 

δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Τρία εκατοµµύρια χρόνια χρειάστηκε η φύση για να 

δηµιουργήσει τον απαράµιλλο λιθωµατικό διάκοσµο. Θα συνεχίσουµε για τον  γραφικό 

παραλιακός οικισµός του Μαραθιά, µε όµορφη αµµουδερή παραλία, πόλος έλξης για εσάς που 

απολαµβάνετε τη θάλασσα. Χρόνος για µπάνιο και φαγητό στις ψαροταβέρνες της παραλίας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.    

 

3η ηµέρα: Νεάπολη – Κύθηρα – Καψάλι – Λιβάδι 

Πρωινό και αναχώρησα για το λιµάνι όπου και θα επιβιβαστούµε στο πλοίο της γραµµής για να 

ταξιδέψει στα Κύθηρα. Άφιξη στο λιµάνι των Κυθήρων. Η Χώρα, ξεπροβάλλει µπροστά µας, τα 

πρώτα σπίτια και στο βάθος το ενετικό κάστρο, που χτίστηκε το 1503. Στενά σοκάκια µε κάτασπρα 

σπιτάκια, παλαιά αρχοντικά, ενετικά κτίρια και πολλά ακόµη που χτίστηκαν επί Αγγλοκρατίας. Στην 

ήσυχη κεντρική πλατεία της Χώρας υπάρχει το δηµαρχείο, τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. Θα 

περιπλανηθούµε στα σοκάκια της Χώρας και στο Κάστρο. Πολλά εκκλησάκια παντού, όµορφοι 

κήποι και η αισθητική της αρχιτεκτονικής των κτιρίων µαγνητίζουν το ενδιαφέρον. Θα επισκεφτούµε 

το Αρχαιολογικό Μουσείο που θα ταξιδέψει µέχρι τη γέννηση της Αφροδίτης. Προτείνουµε καφέ 

στην πλατεία της Χώρας και  µόλις µεσηµεριάσει, κατηφορίζουµε τις στροφές προς το Καψάλι για 

µπάνιο και φαγητό. Άφιξη στο ξενοδοχείο µας, δείπνο και διανυκτέρευση.   

 

4η ηµέρα: Μυλοπόταµος – Μητάτα – Ποταµός 

Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσει η γνωριµία µας µε τις ιδιαίτερες οµορφιές του νησιού. Ο 

Μυλοπόταµος, το χωριό των θρύλων και των παραδόσεων. Η επίσκεψη ξεκινάει µε καφέ και γλυκό 

στην πλατεία του χωριού κάτω από τα πλατάνια. Το παραδοσιακό καφενείο, η εκκλησία, το Καµάρι 

µε τα τρεχούµενα νερά και τις πάπιες, προσφέρουν µια ευχάριστη και οικεία αίσθηση. Ύστερα 

περιπλάνηση στα σοκάκια του χωριού. Υπέροχη αρχιτεκτονική. Στο τέλος του χωριού η «Κάτω 

Χώρα», ενετικός οικισµός, ερειπωµένος µα τόσο ζωντανός που νοµίζεις ότι κάποια στιγµή θα 

ξεπροβάλει η ζωή. Αφού κατεβούµε για µπάνιο στο Λιµιώνα, κοντινή παραλία θα επισκεφτούµε το 

σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Το χωριό Μητάτα είναι ο επόµενος σταθµός µας, µε τη φανταστική 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 



θέα και την υπέροχη ρεµατιά, το φαράγγι του Τσάκωνα. Ο Ποταµός είναι το κεφαλοχώρι του 

νησιού µε την πλατεία του γεµάτη πάντα κόσµο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

 

5η ηµέρα: Αγία Πελαγία – Καραβάς – Αβλέµονας – Παναγία Μυρτιδιώτισσα  

Πρωινό µπουφέ και εξόρµηση στην Αγία Πελαγία, από τα µεγαλύτερα χωριά του νησιού. Στη 

συνέχεια επίσκεψη στο χωριό Καραβάς µε τα άφθονα τρεχούµενα νερά. Ακολουθεί ίσως το πιο 

όµορφο χωριό των Κυθήρων, ο Αβλέµονας. Παραθαλάσσιο χωριό µε γραφικούς κολπίσκους. Η 

µικρή «πισίνα» είναι µαγευτική για µικρά αλλά και µεγάλα µωρά! Κολύµπι και βουτιές, βόλτα µέχρι 

το ενετικό φρούριο – παρατηρητήριο και πολύ ερωτική ατµόσφαιρα. Κοντά στον Αβλέµονα 

βρίσκεται η παραλία της Παλαιόπολης που είναι η µεγαλύτερη και µια από τις πιο όµορφες του 

νησιού και αν ο χρόνος µας το επιτρέπει µπορούµε να πάµε για µπάνιο. Κατόπιν θα επισκεφτούµε 

την Μεγαλύτερη Μονή των Κυθήρων, την Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Η εικόνα της Παναγίας της 

Μυρτιδιώτισσας είναι το πολυτιµότερο κειµήλιο του νησιού και είναι η απανταχού προστάτιδα των 

Κυθηρίων.  Η παράδοση λέει ότι ένας βοσκός είδε στον ύπνο του έναν άγγελο να του υποδεικνύει 

ένα σηµείο στην περιοχή που είχε τα πρόβατά του. Εκεί µέσα σε µια µυρτιά υπήρχε µία εικόνα µε 

την Παναγία. Ο βοσκός ξύπνησε θορυβηµένος. Το πρωί πήγε και βρήκε την εικόνα. Την πήρε στο 

σπίτι του στο γειτονικό χωριό Καλοκαιρινές. Τη νύχτα η εικόνα εξαφανιζόταν, επέστρεφε στη 

µυρτιά. Ο βοσκός είδε ξανά τον άγγελο να του λέει πως η εικόνα έπρεπε να µείνει εκεί κοντά στη 

µυρτιά. Έτσι ο βοσκός έκτισε ένα µικρό εκκλησάκι δίπλα στη µυρτιά και τοποθέτησε την εικόνα εκεί, 

την οποία την ονόµασε Μυρτιδιώτισσα. Αυτό το εκκλησάκι παραµένει έως σήµερα και ονοµάζετε 

παλαιό Καθολικό όπου εκεί στεγάζεται η εικόνα της Παναγίας µαζί µε τα τάµατα των επισκεπτών 

της, Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

    

6η ηµέρα: Κύθηρα – Νεάπολη – Βιγκλάφια – Ελαφόνησος – Μονεµβάσια  

Πλούσιο µπουφέ πρωινό και αναχωρούµε από το πανέµορφο νησί των Κυθήρων. Το πλοίο θα 

µας επιστρέψει στην Νεάπολη. Εµείς όµως θα συνεχίσουµε για τα Βιγκλάφια. Από την Πούντα µε 

µια λάντζα θα περάσουµε στην πανέµορφη Ελαφόνησο. Θα κατευθυνθούµε στην καταπληκτική 

παραλία του Σίµου. Έχει αµµουδιά σε όλο το µήκος της, ζεστά και καθαρά νερά και εντυπωσιακό 

βυθό. Οι διαβαθµίσεις των χρωµάτων είναι εκπληκτικές και µπορείτε να θαυµάσετε όλες τις 

αποχρώσεις του µπλε, γαλάζιου, πράσινου, σµαραγδί µε την απαστράπτουσα άµµο και το 

λαµπύρισµα του ήλιου στο νερό. Αφού απολαύσουµε το µπάνιο µας και το φαγητό µας, θα 

επιστρέψουµε για να πάρουµε το δρόµο για την Μονεµβασιά. Mέσα στα µεσαιωνικά τείχη της 

Μονεµβασιάς βρίσκεται µια από τις πιο καλοδιατηρηµένες και ζωντανές καστροπολιτείες στην 

Ελλάδα, που συγκεντρώνει όλο το χρόνο φανατικούς επισκέπτες. ∆εκάδες εκκλησίες, αρχοντικά 

πλούσιων εµπόρων, κρήνες, χαµάµ και στριφογυριστά καλντερίµια διατηρούνται σε αξιοσηµείωτα 

καλή κατάσταση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.   

 

7η ηµέρα: Λεωνίδιο – Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για το Λεωνίδιο. Είναι χαρακτηρισµένος παραδοσιακός οικισµός µε 

ιστορικά διατηρητέα µνηµεία, αρχοντικά και πύργους που µετρούν αρκετούς αιώνες ζωής, ενώ 

στην προέκτασή του προς τη θάλασσα απλώνεται ένας µεγάλος, εύφορος κάµπος, όπου 

καλλιεργούνται ένα σωρό κηπευτικά (µε πρώτη και καλύτερη την τσακώνικη µελιτζάνα), ελιές, 

εσπεριδοειδή και άλλα οπωροφόρα. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα του, όµως, είναι ο κατακόκκινος 

απότοµος βράχος (Κοκκινόβραχος) που υψώνεται πάνω από το χωριό και ξεπερνά τα 250 µ. 

ύψος. Χρόνος για βόλτα καφέ ή φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

κατ’ άτοµο µε  ηµιδιατροφή 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

08,23/06/2017 427  € 399 € 531 € 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα 
• Προσωπικά έξοδα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Μετακινήσεις/µεταφορές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη – Κύθηρα – Νεάπολη  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πούντα – Ελαφόνησος – Πούντα     

• ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Limira Mare Hotel 3* στην Νεάπολη 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Kythea Resort 4* στην Αγ. Πελαγία, στα 

Κύθηρα 

• Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο The Flower of Monemvasia 3* στη 

Μονεµβασιά.     

• Πρωινό και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) 

• Έµπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ασφάλεια ατυχήµατος µε επιπλέον καλύψεις. 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών.  

• Φ.Π.Α. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

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.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  

Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 

συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας το ποσό της προκαταβολής 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.  



� 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. 

 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος 

µας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε 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 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. 

 

� ∆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 ∆ιαδροµές" 
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!!! 


