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Τόπος της Μέσης Ανατολής, µε µια ιστορία που σχεδόν ποτέ δεν πέρασε απαρατήρητη 
Τόπος ιερός, τόπος µε έντονη την ελληνική σφραγίδα. Τόπος που αποτελεί σηµείο σύγκλισης των τριών 
µονοθεϊστικών θρησκειών. Από τους βιβλικούς χρόνους µέχρι τη σύγχρονη εποχή, αυτή η ζώνη της γης 
ανάµεσα στη ∆ύση και την Ανατολή υπήρξε σταυροδρόµι µεγάλων πολιτισµών και τόπος σύγκρουσης 
κατακτητών: Ασσύριοι, Χετταίοι, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες, Έλληνες, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, 
Τούρκοι, Γάλλοι, Βρετανοί συναντήθηκαν εδώ και άφησαν τα ίχνη τους στο πέρασµά τους. Ένα από τα 

σηµαντικότερα αξιοθέατα της χώρας αυτής είναι η Πέτρα, για την οποία αν και έχουν γραφτεί πολλά, τίποτα 
δεν µας προετοιµάζει για αυτό το καταπληκτικό µέρος. Πρόκειται για µία µοναδική πόλη, λαξευµένη σε βράχο, 
που κάποτε αποτελούσε σηµαντικό κόµβο για το εµπόριο µεταξιού, µπαχαρικών και άλλων πρώτων υλών 
που συνέδεαν την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Αραβία µε την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ελλάδα και τη Ρώµη.  

� Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*, εκτός του Αμμάν που είναι 4* 
� Διανυκτέρευση στην Άκαμπα, επισκέψεις στη Βηθανία και στα 

Γέρασα 
� Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Marriott  5* στην Πέτρα, ίππευση 

αλόγων και επίσκεψη στη «Μικρή Πέτρα» 
�  «Σαφάρι» με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα με καρότσα στη 

σουρεαλιστική κοιλάδα Ουάντι Ραμ 
�  

6ήμερος Ιορδανίας με Άκαμπα και διαμονή στη 
Νεκρά Θάλασσα 

Με εισόδους και εκδρομές που συνήθως είναι προαιρετικές!!! 
 

Αναχωρήσεις:     09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 11.08,  
25.08, 08.09, 22.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12                               6 ηµέρες 

 

 

Με Έλληνα αρχηγό και όχι τοπικό ελληνόφωνο 
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Η διαφορετικότητα του Versus  
 
Το ταξίδι µας αυτό αποτελεί ένα µοναδικό οδοιπορικό στην Ιορδανία, µε επισκέψεις και εισόδους 

(περίπου 150 €), που σε άλλα προγράµµατα δεν υπάρχουν ή είναι προαιρετικές. 

Είναι ένα πολιτιστικό πρόγραµµα, που χωρίς να πλατειάζει, έχει µια εξαιρετική προσέγγιση στην 

Ιορδανία  

 
Τo πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: 

� Επίσκεψη και διανυκτέρευση στην Πέτρα (όχι ηµερήσια εκδροµή από το Αµµάν, όπως σε 

άλλα προγράµµατα) στο ξενοδοχείο Marriott Petra 5* ή σε σπάνιες περιπτώσεις το 

Μovenpick nabatean castle petra 

� Ίππευση αλόγων στην Πέτρα. 

� Επίσκεψη στη «Μικρή Πέτρα», στην περιοχή του φαραγγιού Siq Al-Barid. 

� ∆ιανυκτέρευση στη Νεκρά Θάλασσα σε ξενοδοχείο 5*, για να κολυµπήσετε, αλλά και για να 

απολαύσετε την περιποίηση και τις ευεργετικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης. 

� «Σαφάρι» µε ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα µε καρότσα στη σουρεαλιστική κοιλάδα Ουάντι 

Ραµ. 

� Επίσκεψη στη Βηθανία (που συνήθως παραλείπεται), το µέρος στο οποίο, µε βάση τις 

Γραφές, πιστεύεται ότι βαπτίστηκε ο Ιησούς (η εκδροµή αυτή έχει ειδική είσοδο, περίπου 20 €, που 

περιλαµβάνεται στην τιµή). 

� Επίσκεψη στα Γέρασα, 

� ∆ιανυκτέρευση στην Άκαµπα, το θέρετρο της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ξενοδοχείο 

5* 

� Εξαιρετικές πτήσεις 

� ∆εν υπάρχουν επιλογές ξενοδοχείων. Έχουµε επιλέξει ξενοδοχεία που θα ικανοποιήσουν 

απόλυτα τους ταξιδιώτες µας  

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

ΜΟΝΟ ΣΤΟ VERSUS 
 

Περιλαμβάνονται είσοδοι συνολικού κόστους  
150 €, που σε άλλα προγράμματα είναι εκτός!!! 

 

VISA ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ!!! 
 

ΜΕ ΤΟ VERSUS ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΠΙΚΑ!!! 

ΠΙΚΑ!!! 
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Ενδεικτικές πτήσεις (θέσεις περιορισµένες) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς 
οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση µιας 
σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της µεγάλης µας ταξιδιωτικής 
εµπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδροµής.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

RJ 136 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΑΝ 18:50 20:00 

RJ 133 ΑΜΜΑΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 22:15 23:30 
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Μια κοντινή µας χώρα που κρύβει έντονο εξωτισµό και εικόνες διαφορετικές, µε τον τρόπο που 

µόνο το Versus Travel σας έχει συνηθίσει - όλα να περιλαµβάνονται στην τιµή, είσοδοι, βίζες, 

φιλοδωρήµατα, αλλά και επιπλέον σηµαντικές επισκέψεις που απαιτούν πρόσθετο κόστος, 

όπως για παράδειγµα η Βηθανία, ιερός τόπος βάπτισης του Ιησού. Ένα πλούσιο, προσεκτικά 

σχεδιασµένο οδοιπορικό, που καλύπτει µε πληθωρικό τρόπο την Ιορδανία και θα µας 

µεταφέρει µε σχετική άνεση σε µακρινές εποχές. Από εσάς ζητάµε να αφεθείτε στις 

«ευεργετικές» του ιδιότητες και να παρασυρθείτε από την αραβική κουλτούρα, όπως κι εµείς. 

 

� Πατήστε στο χαµηλότερο σηµείο της Γης, τη Νεκρά Θάλασσα. 

� Κολυµπήσετε στα νερά της Νεκράς Θάλασσας που δεν σε αφήνουν να βυθιστείς και 

απολαύστε την περιποίηση και τις ευεργετικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης. 

�  Βρεθείτε στα µέρη που βαφτίστηκε ο Ιησούς, στη Βηθανία. 

� ∆είτε τον πρώτο χάρτη των Αγίων Τόπων στη Μάνταµπα. 

� Θυµηθείτε το Λόρενς της Αραβίας καθώς θα διαβαίνετε το Ουάντι Ραµ, την «Κοιλάδα 

του Φεγγαριού», µε την πολύχρωµη άµµο και τα βουνά από γρανίτη σµιλευµένα από 

τον καυτό ήλιο και τον παγωµένο αέρα. 

� Ιππεύστε άλογα για να φτάσετε στην είσοδο του φαραγγιού της «ρόδινης πόλης της 

ερήµου», της Πέτρας. 

� Εξερευνήστε τα εντυπωσιακά κτίσµατα της «Μικρής Πέτρας». 
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Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

 
Το ταξίδι μας αυτό αποτελεί ένα πλήρες οδοιπορικό στην Ιορδανία, που ξεκινά από την 
πρωτεύουσά της το Αμμάν, συνεχίζει με τον αρχαιολογικό χώρο των Γεράσων, σπουδαία 
ελληνική πόλη που ανήκε στη Δεκάπολη της Κοίλης Συρίας, τη Μάνταμπα, το σημαντικότερο 
χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας, με επισκέψεις στη Βηθανία, το μέρος στο οποίο, με βάση τις 
Γραφές, πιστεύεται ότι βαπτίστηκε ο Ιησούς, με επίσκεψη και διαμονή στην Πέτρα, με το 
παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, που αποτελεί και τη μοναδική διέξοδο της 
Ιορδανίας στη θάλασσα, την Άκαμπα, με «σαφάρι» με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα (με 
καρότσα) στη σουρεαλιστική κοιλάδα Ουάντι Ραμ με τα μαγικά βουνά από γρανίτη και 
πολύχρωμη άμμο, σμιλευμένα από το μεγαλύτερο γλύπτη, και φυσικά διαμονή στη Νεκρά 
Θάλασσα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΑΝ  
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αµµάν, µια µεγαλούπολη της Μέσης Ανατολής µε έντονα τα 

σηµάδια της ιστορίας της που φτάνει µέχρι τα βιβλικά χρόνια. Είναι µια πόλη που σφύζει από ζωή, γεµάτη 
χρώµατα, ήχους και αντιθέσεις. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ- ΓΕΡΑΣΑ- ΑΜΜΑΝ 
Σήµερα το πρωί θα ξεναγηθούµε στα σηµαντικότερα αξιοθέατα του Αµµάν. Θα θαυµάσουµε το Αρχαίο 

Ρωµαϊκό Θέατρο (χωρητικότητας 6.000 θεατών στην πλαγιά του λόφου απέναντι από την Ακρόπολη), το 
Αρχαιολογικό Μουσείο (φιλοξενούνται ευρήµατα όλων των εποχών) και την Ελληνιστική Ακρόπολη µε το 
κολοσσιαίο άγαλµά ύψους 10 µ. του Ηρακλή (χτισµένη κατά τα Ελληνιστικά χρόνια στον ψηλότερο λόφο του 
Αµµάν, τον Αλ Κάλα, µε εντυπωσιακή πανοραµική θέα της πόλης). Επόµενος σταθµός µας τα Γέρασα 
(Jerash), την Αντιόχεια επί Χρυσορρόη, που ανακαλύφθηκε το 1806 θαµµένη κάτω από την άµµο και αποτελεί 
το καλύτερο παράδειγµα αρχαίας επαρχιακής πόλης στη Μέση Ανατολή. Θα ξεναγηθούµε στον 

αρχαιολογικό της χώρο και θα θαυµάσουµε τα δύο της θέατρα, τους ναούς της Αρτέµιδος και του ∆ία, την 
Αψίδα του Ανδριανού, την Οβάλ Πλατεία, το Νυµφαίο και την υπέροχη οδό µε την κιονοστοιχία. Επιστροφή 
στο Αµµάν. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ -ΜΑΝΤΑΜΠΑ - ΟΡΟΣ ΝΕΜΠΟ – ΒΗΘΑΝΙΑ- ΠΕΤΡΑ 
Αναχώρηση για τη Μάνταµπα, το σηµαντικότερο 

χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας µε τον ορθόδοξο 
Ναό του Αγίου Γεωργίου µε το υπέροχο ψηφιδωτό 
δάπεδο. Εδώ σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων 
Τόπων που κατασκευάστηκε το 560 µ.Χ. Σε αυτόν 
αναγνωρίζουµε όλα τα ιερά προσκυνήµατα που 
βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας και της 

Αιγύπτου. Η πόλη επίσης είναι γνωστή µέχρι σήµερα 
για τους τεχνίτες της που ασχολούνται µε την 
κατασκευή ψηφιδωτών. Επόµενος σταθµός µας το 
Όρος Νέµπο, το µέρος όπου στάθηκε ο Μωυσής 
και κοίταξε πέρα από την ιερή γη και τη Νεκρά 
Θάλασσα. Θα επισκεφτούµε τη φραγκισκανική 

εκκλησία όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται ο τάφος του 
Μωυσή. Θα έχουµε την ευκαιρία να ατενίσουµε την 
καταπληκτική θέα προς την Κοιλάδα του Ιορδάνη, 
τον ποταµό Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη Βηθανία, πέρα από τον 

Ιορδάνη, ένας σηµαντικός θρησκευτικός χώρος για 
τους χριστιανούς, καθώς εκεί βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Συνεχίζουµε για την Πέτρα. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
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4η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΤΡΑ- ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ- ΑΚΑΜΠΑ 
Η Πέτρα, αποτελεί τον πιο εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Μέσης Ανατολής µετά τις πυραµίδες της 
Αιγύπτου. Από το 1985 η «ρόδινη πόλη της ερήµου» περιλαµβάνεται στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Στην Πέτρα οι Ναβαταίοι κατάφεραν το ακατόρθωτο: µετέτρεψαν έναν 

ερηµικό τόπο σε πλούσια µητρόπολη 30.000 κατοίκων. Εντυπωσιακά κτίρια και ναοί, θέατρο και µεγαλοπρεπή 
ταφικά µνηµεία κοσµούν αυτό το φυσικό οχυρό, που φωλιάζει καλά προφυλαγµένο σε ένα λεκανοπέδιο 
περιστοιχισµένο από βουνά και µε µόνη δίοδο πρόσβασης ένα φαράγγι. Κατέχοντας σηµαντική θέση στο 
δρόµο των µπαχαρικών, υπήρξε σταθµός καραβανιών στη διαδροµή τους από τη ∆αµασκό προς την 
Άκαµπα. Η επίσκεψή µας στον εξωπραγµατικό αυτό χώρο κυριολεκτικά θα µας συγκλονίσει!!! Η ίππευση των 
αλόγων που θα µας οδηγήσουν στην είσοδο του φαραγγιού θα µας µείνει αξέχαστη. Συνεχίζουµε για την Al 

Beidha ή, όπως είναι πιο γνωστή, «Μικρή Πέτρα». Θα µπούµε στην περιοχή µέσω ενός στενού φαραγγιού 
αποκαλούµενου Siq Al-Barid. Το όνοµά του σηµαίνει «κρύο» και αναφέρεται στις συνθήκες δροσιάς που 
επικρατούν εκεί, καθώς οι υψηλοί τοίχοι αποτρέπουν το φως του ήλιου από την είσοδο του φαραγγιού και τη 
θέρµανσή του. Η Μικρή Πέτρα θεωρείται ένα σηµαντικό προάστιο της Πέτρας, για τους εµπορικούς δρόµους 
στο Βορρά. Όπως και στην Πέτρα, τα κτίρια είναι εντυπωσιακά. Θα δούµε αποθήκες και τάφους, κανάλια 
νερού και δεξαµενές. Σε κάποια κτίρια µπορείτε να βρείτε τα υπολείµµατα των χρωµατισµένων νωπογραφιών 

µε πουλιά, σταφύλια και λουλούδια, που χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα µ.Χ. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούµε στην Έρηµο Ουάντι Ραµ. Ο θρίαµβος της φύσης, που σαν ένας σουρεαλιστής γλύπτης έχει 
δηµιουργήσει αυτό το πανόραµα, αιχµαλωτίζει τον επισκέπτη, όπως µάγεψε και το Λόρενς της Αραβίας. Εδώ 
ζουν αποµονωµένοι οι βεδουίνοι σε µεγάλες µαύρες ή καφέ τέντες φτιαγµένες από κατσικίσιο µαλλί. Εδώ µας 
περιµένει µια µοναδική εµπειρία: η επίσκεψή µας µε ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα µέσα στην Έρηµο του 
Ουάντι Ραµ, την «Κοιλάδα του Φεγγαριού», µε την πολύχρωµη άµµο και τα βουνά από γρανίτη σµιλευµένα 

από τον καυτό ήλιο και τον παγωµένο αέρα. Επόµενός µας προορισµός η Άκαµπα, παραθαλάσσιο θέρετρο 
της Νότιας Ιορδανίας στο µυχό του οµώνυµου κόλπου της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι γνωστή για τις 
αµµώδεις παραλίες της και τα πολυτελή της ξενοδοχεία και προσελκύει πολλούς τουρίστες. Ιδανική για 
θαλάσσια σπορ, χαλάρωση και ξεγνοιασιά. Απολαύστε τον Κόλπος της Άκαµπα ή Κόλπο του Εϊλάτ, στο 
βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, που έχει µήκος 150 χλµ., πλάτος 20 χλµ. και βάθος 1.828 µ. Βρέχει τις 

ακτές της Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου στη χερσόνησο του Σινά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΑΜΠΑ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα, που 
βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας, Ισραήλ και 

∆υτικής Όχθης και είναι 423 µέτρα κάτω από 
το επίπεδο της θάλασσας - το χαµηλότερο 
δηλαδή σηµείο της επιφανείας της Γης. 
Αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα 
φαινόµενα του πλανήτη: τρία εκατοµµύρια 
χρόνια πριν παρουσιάστηκε µια µικρή 

γεωλογική αναταραχή στην κοιλάδα του 
Ιορδάνη, ένα ρήγµα. Μέσα σε αυτό έρευσε 
και συγκεντρώθηκε θαλασσινό νερό 
διαµορφώνοντας έτσι µια µεγάλη ηπειρωτική 
λίµνη. Με την αλµυρότητα του νερού να 
φτάνει το 33,7%, καµία µορφή ζωής δεν 

µπορεί να επιζήσει µέσα στο εξαιρετικά 
αλµυρό νερό της και κανένα αντικείµενο να 
βυθιστεί στα µυστηριακά βάθη της, εξ ου και 
το όνοµά της Νεκρά Θάλασσα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η συγκέντρωση αλατιού 
είναι 8,6 φορές µεγαλύτερη από ό,τι είναι στον ωκεανό. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθηµερόν. 
 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης. 
� Ξενοδοχεία 5*, εκτός του Αµµάν που είναι 4*,  επιλεγµένα και δοκιµασµένα, που σίγουρα θα σας 
ικανοποιήσουν (δεν υπάρχουν επιλογές ξενοδοχείων. Έχουµε επιλέξει ξενοδοχεία που θα ικανοποιήσουν 
απόλυτα τους ταξιδιώτες µας). 
� Ηµιδιατροφή. 

� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις είσοδοι, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα (στην κοιλάδα Ουάντι Ραµ: ειδικά 
διαµορφωµένα οχήµατα µε καρότσα). 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� Έλληνας αρχηγός και τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός - συνοδός για γκρουπ κάτω των 15 ατόµων. Ο 
αρχηγός θα σας περιµένει στην Ιορδανία. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα. 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Ποτά. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
09.06,23.06, 07.07,21.07, 11.08,25.08, 08.09,22.09 

                       799 € (µονόκλινο: 1089€) 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  
13.10,27.10, 10.11, 24.11, 08.12 

                      825 € (µονόκλινο: 1115€) 
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

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

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

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

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

 
Για την κράτηση σας: 

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

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

κατάθεση της προκαταβολής.  
• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

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

 

 
 
 
Μην ξεχάσετε: 

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

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

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

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

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

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 
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Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

"Η ζωή είναι στιγµές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούµε! 

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

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

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

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

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

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

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

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

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

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

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

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

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
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Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 

αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την επιστηµονική 
κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα µετουσιώσουν το ταξίδι σας 
σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

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

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

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

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

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 

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

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

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

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

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

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

αποµακρυσµένα. 
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� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  
Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 
σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο σπίτι 
σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 
συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 

� Πρώτοι µε διαφορά  
Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 
αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 
πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας Versus. 
Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air 

France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 
� Έξω από τις "πολυφορεµένες διαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 
� Ενηµερωµένο Site στο Internet  

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

καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

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

 

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

 
 
 

 


