
 

 

 

 

 

              Αναχωρήσεις: 13.04, 03.06, 29.06                     10    Ημέρες 
 

Ξενοδοχεία:  

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Διαμονή σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4*, όπως τα: Sheraton Times 

Square, Courtyard by Marriott On The Park, από τα καλύτερα της πόλης, ανάλογα με την 

αναχώρηση 
 

ΝΙΑΓΑΡΑΣ: HILTON on the Falls 4* δίπλα στους καταρράκτες, στην Καναδική πλευρά 

(την καλύτερη πλευρά) 
 

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ: Omni Shoreham 4* (αναχ. 03.06, 29.06) & Nonovan a Kimpton 

4* (αναχ. 13.04) στην καρδιά της Ουάσινγκτον 
 

 

Εμπειρότατος Έλληνας  αρχηγός και όχι τοπικός Ελληνόφωνος  
 
2ωρη Κρουαζιέρα στο Μανχάταν, στον ποταμό Χάντσον 

 

Βαρκάδα στους καταρράκτες Νιαγάρα με το θρυλικό "Hornblower/Maid of 

the Mist" 

 

Νέα Υόρκη, Ανατολικές ΗΠΑ  
Καναδάς, Τορόντο  

Φιλαδέλφεια, Hornblower/Maid of the Mist στον Νιαγάρα, Κρουαζιέρα στο Μανχάταν 

*Super Προσφορά* 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Αμερικάνικο πρωινό 

καθημερινά 

κόστους 200 € 
 

Στο πακέτο φόρων  (590€) 
περιλαμβάνονται 
τα φιλοδωρήματα,  

τα αχθοφορικά και τα City Taxes    

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 
ΤΟΠΙΚΑ 

 

Έλληνας έμπειρος αρχηγός και όχι τοπικός Ελληνόφωνος,  

που θα είναι συνεχώς μαζί σας στις ΗΠΑ 
 

Απευθείας πτήση με την Emirates 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 Πλούσιο  πρόγραμμα με εξαιρετικά, κεντρικά ξενοδοχεία:  

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: 4 Διανυκτερεύσεις στα κεντρικά ξενοδοχεία Sheraton Times Square, Courtyard by Marriott 

On The Park, από τα καλύτερα της πόλης, ανάλογα με την αναχώρηση 

 

ΝΙΑΓΑΡΑΣ: 2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  Hilton on the Falls  δίπλα στους καταρράκτες, στην 

Καναδική πλευρά (την καλύτερη)  

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ: 2 Διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία Omni Shoreham 4* (αναχ. 03.06, 29.06) & Nonovan 

a Kimpton 4* (αναχ. 13.04) στην καρδιά της Ουάσινγκτο 

 

 Απευθείας πτήσεις με την Emirates ανάλογα με την αναχώρηση  

 Δύο (2) εκτεταμένες  ξεναγήσεις στη Νέα Υόρκη   

 2ωρη Κρουαζιέρα στο Μανχάταν, στον ποταμό Χάντσον! 

 Επίσκεψη της Φιλαδέλφειας και της Βαλτιμόρης 

 Περιλαμβάνεται η βαρκάδα στους καταρράκτες Νιαγάρα με το θρυλικό "Hornblower/Maid of the Mist", 

το καραβάκι που πλέει στο "λαρύγγι του διαβόλου" στους καταρράκτες 

 Περιλαμβάνεται εκδρομή στο Τορόντο του Καναδά 

 Στο πακέτο φόρων περιλαμβάνονται τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και τα City Taxes    
     ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 
 

 Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός-συνοδός και όχι τοπικός Ελληνόφωνος, που θα είναι συνεχώς μαζί σας 

στις ΗΠΑ 

 Η πληθώρα των αναχωρήσεων όλο τον χρόνο εγγυάται την πραγματοποίηση του ταξιδιού 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 209   13.04   ΑΘΗΝΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ   17.30-22.00   

EK 210   21.04   ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΘΗΝΑ   23.45-16.00 (+1) 

EK 209   03.06   ΑΘΗΝΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ   17.30-22.00   

EK 210   11.06   ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΘΗΝΑ   23.45-16.00 (+1) 

EK 209   29.06   ΑΘΗΝΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ   17.30-22.00   

EK 210   07.07   ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΑΘΗΝΑ   23.45-16.00 (+1) 



 

 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Από τη συγκλονιστική μητρόπολη του κόσμου, την Νέα Υόρκη, οικεία 

όσο καμιά άλλη πόλη της γης ακόμα και για όσους δεν την έχουν ποτέ 

επισκεφθεί, βρισκόμαστε στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά για να θαυμάσουμε 

τους περίφημους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Επισκεπτόμαστε την 

Καναδική μεγαλούπολη Τορόντο και καταλήγουμε στην Ομοσπονδιακή 

πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την μεγαλοπρεπή Ουάσιγκτον  

 

 

 

 

 

 

 



Η εξαγορά του Μανχάταν 
 

Οι ρίζες της ονομασίας του Μανχάταν χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πιστεύεται ότι 

προέρχεται από τη γλώσσα των Αλγκονκούιαν - των παλαιότερων γνωστών κατοίκων της 

περιοχής - και σημαίνει "λοφώδες νησί". Επί αιώνες, αποτελούσε μία από τις 

σημαντικότερες περιοχές αλιείας και κυνηγιού για τους ιθαγενείς.  

Από την πρώτη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πάτησαν το πόδι τους στο Νέο Κόσμο, το 

Μανχάταν τράβηξε την προσοχή τους. Είδαν ένα τεράστιο λιμάνι, φυσικά προστατευμένο 

από τις θύελλες του βόρειου Ατλαντικού, αλλά και από κάθε επίδοξο εισβολέα, χωρίς 

ακραίες καιρικές συνθήκες και με πρόσβαση στο εσωτερικό της αμερικανικής ηπείρου, 

μέσω του ποταμού Χάντσον.  

Το 1624 η Ολλανδική Εταιρία Ανατολικών Ινδιών (Dutch West India Company)  ίδρυσε 

στο νότιο τμήμα του νησιού το Νέο Άμστερνταμ, ως ένα σταθμό εμπορικών συναλλαγών. 

Δύο χρόνια αργότερα, έφτασε στην περιοχή ως νέος κυβερνήτης ο Πίτερ Μίνουιτ και η 

πρώτη ενέργειά του ήταν να αγοράσει το Μανχάταν από τους Ινδιάνους. Ως αντάλλαγμα, 

προσέφερε εμπορεύματα, αξίας 60 φιορινιών (24 δολαρίων). Το γεγονός αυτό μας είναι 

γνωστό από μία επιστολή προς τη διοίκηση της Ολλανδικής Εταιρίας.  

Σύμφωνα, πάντως, με τους σύγχρονους ερευνητές, οι ιθαγενείς πρέπει να αγνοούσαν την 

έννοια της μόνιμης ιδιοκτησίας γης, δεδομένου ότι κινούνταν διαρκώς. Δημιουργούσαν 

καταυλισμούς όπου έβρισκαν τροφή και όταν η εποχή άλλαζε εγκατέλειπαν την περιοχή.  

Όταν συμφώνησαν στην πώληση του Μανχάταν, στην καλύτερη περίπτωση - λένε οι 

ιστορικοί - θεώρησαν ότι παραχωρούσαν τα δικαιώματα κυνηγιού και αλιείας στους 

Ολλανδούς, οι οποίοι με τη σειρά τους το 1667 (με τη συνθήκη της Μπρέντα) παρέδωσαν 

στους Άγγλους το Νέο Άμστερνταμ, που μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη και ουσιαστικά 

τους παρέδωσαν τα κλειδιά της ιστορίας. 

 



American Dream 
 

Μια από τις πιο περίεργες συνέπειες της καταπληκτικής ιστορικής 

πορείας που διήνυσε η Αμερική μέσα σε λίγους αιώνες, είναι η 

ιδιότυπη δημιουργία του "Αμερικάνικου Ονείρου".  

Ξεκινώντας για την εξερεύνηση και την κατάκτηση ενός ολότελα καινούργιου κόσμου, οι 

πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική έγιναν και οι πρώτοι 

εκφραστές αυτής της έννοιας.  

Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, η δίψα για εξερεύνηση, το κυνήγι της ατομικής ελευθερίας 

και της ελευθερίας της έκφρασης, ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν Ευρωπαίους, αλλά και 

Ασιάτες και στη συνέχεια τους ανθρώπους όλης της γης, στην Αμερική.  

Τα σύμβολα των ΗΠΑ και του αμερικάνικου τρόπου ζωής έγιναν σύμβολα που ξυπνούν 

μέσα μας αυτά ακριβώς τα ιδανικά.  

Με το πέρασμα των αιώνων κάθε τι αμερικανικό δοξάστηκε και πολλά από τα στοιχεία του 

πολιτισμού της νέας αυτής χώρας έγιναν αντικείμενο θαυμασμού.  

Οι άνθρωποι που σημάδεψαν την ιστορία των ΗΠΑ έγιναν είδωλα και τα στοιχεία από τη 

ζωή τους μπήκαν στη σφαίρα του μύθου.  

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, η πίπα της ειρήνης ενός Ινδιάνου φύλαρχου, το Κολτ ενός 

παράνομου πιστολά της Άγριας Δύσης, η σκαπάνη ενός χρυσοθήρα, οι ταινίες του 

Χόλυγουντ, η ροκ μουσική, οι μοτοσικλέτες ο "αυτοκινητόδρομος 66" και οι σιδηρόδρομοι 

της "Γιούνιον Πασίφικ" και του "Πόνι Εξπρές" είναι μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά του 

"αμερικάνικου ονείρου".  

Μεγάλες πόλεις, μητροπόλεις, που δέχτηκαν εκατομμύρια μεταναστών, όπως η Νέα 

Υόρκη, το Σικάγο, ιστορικά και διοικητικά κέντρα αποφάσεων, όπως η Φιλαδέλφεια και η 

Ουάσινγκτον, αλλά και πολιτείες που 

ξεχώρισαν από τις υπόλοιπες της 

Ομοσπονδίας, όπως η Καλιφόρνια, η 

Φλόριδα ή το Τέξας, έγιναν οι κοιτίδες 

αυτού του ονείρου.  

Φορέας μια κουλτούρας που καθόρισε 

τη σύγχρονη πραγματικότητα, τα 

σύμβολα του "αμερικάνικου ονείρου" 

μας είναι τόσο προσφιλή και οικεία, όσο 

τίποτα άλλο.  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη-

ίνδαλμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Νέα Υόρκη. Τo 

"Big Apple" όπως ονομάζεται από τους Αμερικανούς, 

είναι το οικονομικό, ασφαλιστικό, εμπορικό, πολιτιστικό 

και τουριστικό κέντρο της χώρας. Είναι η 

πολυπληθέστερη πόλη της Αμερικής, η πόλη που έχει 

τους περισσότερους ουρανοξύστες, η πόλη με το 

μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, η πόλη με το 

μεγαλύτερο μουσείο του δυτικού ημισφαιρίου, η πόλη 

με τη μεγαλύτερη αίθουσα Θεάτρου στον κόσμο, η 

πόλη με τη μεγαλύτερη νεογοτθικού ρυθμού εκκλησία 

στον κόσμο, η πόλη με το μεγαλύτερο εμπορικό 

κατάστημα στον κόσμο, η πόλη με την πιο μοντέρνα Λυρική Σκηνή στον κόσμο. Η μητρόπολη του κόσμου. 

Μέσα της χωράνε όλοι οι λαοί και όλες οι φυλές. Γιάπηδες και φρικιά, γυαλιστερές λιμουζίνες και άστεγοι, 

χρώματα σ΄ όλες τις παραλλαγές, συνεχής κίνηση. Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Μια ζούγκλα που σε 

προκαλεί να την εξερευνήσεις. Άφιξη, υποδοχή από τους συνεργάτες μας, μεταφορά και τακτοποίηση σε 

κεντρικό ξενοδοχείο στο Μανχάταν, το νησί όπου κτυπάει η καρδιά της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (1η  ξενάγηση)  

Πρωινή αναχώρηση για την πλούσια  περιήγησή μας στο Lower Manhattan. Θα περάσουμε από το Empire 

State Building, το κτήριο της Flatiron, το Village, το Soho, 

τη "Μικρή Ιταλία", την Chinatown, τη Γέφυρα του 

Μπρούκλιν, το κτήριο του Woolworth, το "Σημείο Μηδέν" 

- "Ground zero" & Freedom Tower, τη Wall Street και 

τέλος την αποβάθρα στο Battery Park για τις 

απαραίτητες φωτογραφίες με φόντο το Άγαλμα της 

Ελευθερίας. Η βραδινή βόλτα με τον αρχηγό μας στη 

γειτονιά του ξενοδοχείου και τον Κεντρικό 

Σιδηροδρομικό Σταθμό (Central Station) θα μας δώσει 

μια πρώτη γεύση από αυτήν την ανεπανάληπτη 

μεγαλούπολη, που παρά το μέγεθός της είναι πάντα μία 

πόλη ζεστή, φιλόξενη και συναρπαστική.Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (2η  ξενάγηση + 2ώρη κρουαζιέρα 

στον ποταμό Χάντσον) 

Κατά τη σημερινή 2η πρωινή ξενάγησή μας στην πόλη θα 

συνδυάσουμε τις επισκέψεις μας με πούλμαν και με τα πόδια. 

Ξεκινάμε με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το Lincoln Center και το Conservatory Garden στο 

Central Park. Συνεχίζουμε με το Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής ιστορίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο 

(εξωτερικά), το κτήριο Ντακότα (John Lennon), τον Άγιο Ιωάννη (St. John the Divine), το Πανεπιστήμιο 

Κολούμπια, τον Καθεδρικό στο Riverside, τον τάφο του Στρατηγού Γκραντ, τη λεωφόρο του Dr Martin Luther 

King, το Apollo Theater και την πλατεία Ellington. Στη συνέχεια, πεζοί, θα δούμε εξωτερικά το  Ωδείο,  το 

Μουσείο του Γκουγκενχάιμ, το Metropolitan Museum και το ξενοδοχείο Πλάζα. Πάλι στην 5η Λεωφόρο για 

να δούμε το Grand Central, το κτήριο της Chrysler, το Tudor City και τα Ηνωμένα Έθνη. Στο τέλος της 

ξενάγησής μας το πούλμαν θα σας μεταφέρει στην αποβάθρα, για να επιβιβαστείτε στο πλοιάριο για μια 

2ωρη βόλτα-κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον. Μια όμορφη κρουαζιέρα-εμπειρία, που θα σας δώσει τη 

δυνατότητα να γνωρίσετε το Μανχάταν με τους 

ουρανοξύστες του από την πλωτή πλευρά. Φανταστικό 

θέαμα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο με τον αρχηγό σας και με 

τοπικό μεταφορικό μέσο*. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 
 

*Κατά τη διάρκεια της  ξενάγησής μας μπορείτε να 

αποσπασθείτε και να εξειδικεύσετε την επίσκεψή σας σε 

κάποιο μουσείο ή μνημείο που σας ενδιαφέρει και να 

επιστρέψετε μόνοι σας στο ξενοδοχείο όποτε επιθυμείτε. Ο 

αρχηγός μας θα σας έχει πλήρως κατατοπίσει στο πώς να κυκλοφορείτε στην πόλη και να κάνετε χρήση 

των ΜΜΜ.  Εξ’ άλλου και το ταξί είναι πολύ προσιτό. 

 



4η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ημέρα ελεύθερη ή επίσκεψη μουσείων με τον αρχηγό μας, εκπτωτικό κέντρο 

Woodbury Commons Premium Outlet) 

Μια ημέρα ελεύθερη για όσους παραμείνουν στο "νησί" για να χορτάσουν "το Μεγάλο Μήλο". Επισκεφθείτε 

τα κομψά καταστήματα της 5ης Λεωφόρου, τα πολυκαταστήματα, αλλά και τα μικρά του κέντρου, κάντε μια 

βόλτα με άμαξα μπροστά από το ξενοδοχείο Πλάζα, σήμα κατατεθέν της πόλης, απολαύστε μια διαδρομή 

στο Σέντραλ Παρκ, περπατήσετε στη γέφυρα του Brooklyn, χαθείτε στα δρομάκια της Chinatown, πετάξετε με 

ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν - μία εμπειρία που θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη. Επισκεφθείτε με 

τον αρχηγό μας - όσοι επιθυμείτε - το Μητροπολιτικό Μουσείο ή το παράρτημά του στο βόρειο Harlem, The 

Cloisters, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Guggenheim, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) 

ή το παράρτημά του στο Queens PS2. Προτάσεις για το βράδυ είναι 

να επισκεφθείτε το Ροκφέλερ Σέντερ ή το δημοφιλές JAZZ CLUB ΒΒ Kings της 

Νέας Υόρκης ή να παρακολουθήσετε μία παράσταση στο Μπρόντγουεϊ. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν τον αρχηγό μας σε επισκέψεις 

μου σείων, εμπορικών εκπτωτικών κέντρων και αξιοθεάτων λιγότερο 

γνωστών, επωφελούμενοι απο την εμπειρία του γραφείου μας. Για όσους το 

επιθυμούν, το Versus μπορεί σήμερα να κανονίσει τη μετάβαση (προαιρετικά) 

στο εκπτωτικό κέντρο Woodbury Commons Premium Outlet το πρωί και την 

επιστροφή σας στην πόλη αργά το απόγευμα. Οι μεγαλύτερες μάρκες ειδών ένδυσης και υπόδησης σε 

μόνιμα χαμηλές τιμές βρίσκονται συγκεντρωμένες κυριολεκτικά στα πόδια σας και δεν υπάρχει περίπτωση 

να σας αφήσουν αδιάφορους.   
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τους περίφημους 

Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα σύνορα των ΗΠΑ και του 

Καναδά. Η διαδρομή μας διασχίζει την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, 

τα όρη Pocono και τα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με 

ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευμα στον Νιαγάρα. Στάση 

στην Αμερικανική πλευρά των Καταρρακτών για να 

θαυμάσουμε τη θέα και να τραβήξουμε τις απαραίτητες 

φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα περάσουμε τη γέφυρα που 

συνδέει τις Η.Π.Α με τον Καναδά και θα κατευθυνθούμε στο 

ξενοδοχείο μας στην Καναδική πλευρά, η οποία είναι και η 

καλύτερη για να απολαύσει κανείς τους Καταρράκτες και το περίφημο "Πέταλο". Διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ  

Σήμερα θα πλησιάσουμε τους καταρράκτες και θα  επιβιβαστούμε (όσοι το επιθυμούν και εφ’ όσον το 

επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) στο καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist (Γοργόνα της ομίχλης) για μια 

βόλτα που θα  μας οδηγήσει στο "φαράγγι του διαβόλου", έχοντας έτσι την ευκαιρία να δούμε απ΄ όσο το 

δυνατόν πιο κοντά τις θεαματικές υδατοπτώσεις του Νιαγάρα!!! Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

Τορόντο, την Καναδική μεγαλούπολη και πρωτεύουσα της πολιτείας Οντάριο. Η διαδρομή μας κατά μήκος 

της Λίμνης Οντάριο (απ΄ όπου πήρε το όνομά της η πολιτεία αυτή του Καναδά) είναι μαγευτική, με πλούσια 

βλάστηση, δάση και πολύ χρώμα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο Τορόντο θα δούμε μεταξύ 

άλλων, το τοπικό Κοινοβούλιο, το Queens Park, το Στάδιο Σκάιντομ (Skydome) με τον πλήρως ανασυρόμενο 

θόλο του, το Ήτον Σέντερ και το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Καναδικό Πύργο CN (είσοδος προαιρετική). 

Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στα πολυκαταστήματα Bay & Eatons ή για μια βόλτα με τον αρχηγό σας στο 

κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Νιαγάρα το απόγευμα, για να χαρείτε και 

πάλι το μαγευτικό τοπίο και τη θέα των καταρρακτών. Αν έχετε διάθεση, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να 

ανεβείτε στον πύργο Skylon Tower για δείπνο ή ποτό και θαυμάσετε από ψηλά, "στο πιάτο", την εκπληκτική 

θέα των καταρρακτών. Διανυκτέρευση.  



 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τις ΗΠΑ με προορισμό την Ομοσπονδιακή πρωτεύουσά 

τους, την Ουάσιγκτον. Η διαδρομή μας είναι ενδιαφέρουσα και γοητευτική. Περνά από τα Απαλάχια Όρη και 

την ενδοχώρα της πολιτείας της Πενσυλβάνιας και διαρκεί περίπου 8 ώρες (με 1-2 στάσεις). Άφιξη νωρίς 

απόγευμα στην Ουάσινγκτον, μια πόλη όμορφη, με κανονικό σχέδιο, φαρδιές λεωφόρους και μεγαλόπρεπα 

κτίρια. Τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε 

μεταξύ άλλων το Καπιτώλιο, έδρα του Κοινοβουλίου και της 

Γερουσίας, που θεμελιώθηκε από τον Τζωρτζ Ουάσινγκτον το 

1793 και αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης. Το ύψους 79 

μέτρων επιστέγασμά του είναι ακριβές αντίγραφο του Αγίου 

Πέτρου της Ρώμης. Ακριβώς απέναντι δεσπόζει το μνημείο του 

Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ένας τεράστιος οβελίσκος, ύψους 153 

μέτρων. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τον Λευκό Οίκο, 

που χρονολογείται από το 1800 και αποτελεί τη μόνιμη 

Προεδρική κατοικία. Καθ΄ οδόν θα περάσουμε από την Εθνική 

Πινακοθήκη, το πολύ όμορφο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το 

Υπουργείο Οικονομικών, το μνημείο που έχει στηθεί προς τιμήν του Τόμας Τζέφερσον και το μνημείο του 

Αβραάμ Λίνκολν. Θα καταλήξουμε στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον, το οποίο φιλοξενεί τους τάφους  213.000 

νεκρών, μεταξύ των οποίων και πολλών  διασήμων, όπως τον τάφο του Τζων Κέννεντυ και της Τζάκυ 

Κέννεντυ-Ωνάση, του στρατηγού Τζωρτζ Μάρσαλ και πολλών άλλων επωνύμων. Στο ελεύθερο απόγευμα 

σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τα σημαντικότερα μουσεία που βρίσκονται στις κεντρικές λεωφόρους της 

πόλης. Το βραδάκι επισκεφθείτε την όμορφη και γραφική 

περιοχή του Τζωρτζτάουν. Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ - 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό μας το 

αεροδρόμιο  της Νέας Υόρκης. Καθ’ οδόν θα 

σταματήσουμε στην Φιλαδέλφεια για να γνωρίσουμε το 

ιστορικό της κέντρο. Η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας 

της Πεννσυλβανίας, μια πόλη. Με μεγάλη ιστορία, 

σπουδαία κτήρια, μνημεία και προτομές των μεγάλων 

Αμερικανών της ανεξαρτησίας. Στην συνέχεια προχωράμε και σταματάμε στην Βαλτιμόρη – στο διάσημο 

Inner Harbor – το μικρό λιμάνι, με τις ατραξιόν, το Ακουάριουμ, το Maryland Science Center κλπ. Χρόνος 

μόνο για καφέ και χαλάρωση προτού συνεχίσουμε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και επιβιβαστούμε 

στην βραδινή μας απ’ ευθείας πτήση για την Ελλάδα. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 13/04  

 
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  

1599 € 
1749 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1799 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 03/06 ,29/06 

1659 € 
1809 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

μήνα πριν την αναχώρηση 

1859 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

μήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 850 € 

Έκπτωση 3ου ατόμου:   - 300 € 

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 η πτήση είναι με Emirates και περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

– Αθήνα – Λάρνακα. Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Διαμονή σε επιλεγμένα, κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4*, Δηλαδή: 

     4 Διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη στην καρδιά του Μανχάταν, σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4*, όπως 
τα: Sheraton Times Square, Courtyard by Marriott On The Park, από τα καλύτερα της πόλης, ανάλογα με την 

αναχώρηση 
      2 Διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες του Νιαγάρα (Καναδική πλευρά), στα ξενοδοχεία 4* Sheraton 
on the Falls, Marriott on the Falls on CA., Hilton on the Falls & Radisson Falls 4* δίπλα στους 
καταρράκτες  
     2 Διανυκτερεύσεις στην Ουάσινγκτον στα ξενοδοχεία Omni Shoreham 4* (αναχ. 03.06, 29.06) & 

Nonovan a Kimpton 4* (αναχ. 13.04) στην καρδιά της Ουάσινγκτον 

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα 

 Δύο πρωινά στους καταρράκτες Νιαγάρα.   

 Δύο (2) εκτεταμένες  ξεναγήσεις στη Νέα Υόρκη. 

 Η κρουαζιέρα στον ποταμό Xάντσον στο Μανχάταν  

 Η βαρκάδα με το θρυλικό Hornblower/Maid of the Mist 

στους καταρράκτες του Νιαγάρα 

 Η εκδρομή στο Τορόντο του Καναδά  

 Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός-συνοδός και όχι τοπικός 

Ελληνόφωνος, που θα είναι συνεχώς μαζί σας στις ΗΠΑ 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής(ESTA) 

 

 

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: 590 € (Δεν πληρώνεται τίποτα από αυτά τοπικά) 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

 

 

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

περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται 

επιτόπου από τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράμματα 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ VISA 

Οι ταξιδιώτες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από VISA για τις ΗΠΑ, με την 

έκδοση της ESTA, δεν μπορούν πλέον να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής εάν έχουν ταξιδέψει ή 

βρίσκονται στο Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεμένη στις ή μετά την 1η Μαρτίου 2011 . 

Τα άτομα που δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν με ESTA μπορούν να κάνουν αίτηση για μη-

μεταναστευτική βίζα σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή Προξενείο των Η.Π.Α.  

Ενημερώστε το Versus εάν υπάρχει σφραγίδα των χωρών αυτών στο τρέχον διαβατήριο σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους πωλητές, στο γραφείο μας. 

 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί 

η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να 

προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή 

σας, θα πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 

κατάθεση της προκαταβολής.  
 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν 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 
 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο 

γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 

μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, 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)  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

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

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

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

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

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

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 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.   

  



 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 τον 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. 

 

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


