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Ένας προορισμός που τον χαρακτηρίζουν τα μεγαλειώδη, μαγευτικά και 
ακαταμάχητα γοητευτικά τοπία.  
Αντικρουόμενα στοιχεία - πάγος και φωτιά - συνθέτουν μια απέριττη, άγρια,  
ακατέργαστη και επιβλητική ομορφιά. Μια φύση μοναδική στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Η Ισλανδία, η "χώρα των πάγων", το δεύτερο μεγαλύτερο νησί και η πιο αραιοκατοικημένη χώρα της 
Ευρώπης, είναι από τη φύση καταδικασμένη στην απομόνωση: τα πιο κοντινά της μέρη είναι η Γροιλανδία 
που απέχει 290 km, τα νησιά Φερόες (420 km) και η Σκωτία (800 km), ενώ από την ηπειρωτική Ευρώπη η 
κοντινότερη χώρα είναι η Νορβηγία που απέχει 970 km. 
Μια "νέα γη" που ξεπήδησε από τους ατμούς και τη λάβα και τροφοδότησε τους θρύλους των Βίκινγκς. 
Είναι μια χώρα περίφημη για την παρθένα φύση της και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά: 
θερμές πηγές, μεγαλοπρεπείς παγετώνες, ενεργά και ανενεργά ηφαίστεια, χιονοσκεπή βουνά, θερμοπίδακες 
(γκέιζερ), παγωμένες θάλασσες, ονειρικές λίμνες, ορμητικά ποτάμια, βροντώδεις καταρράκτες, απόκρημνα 
βράχια, βαθιές κοιλάδες, δαντελωτές ακτογραμμές, πολυσχιδή φιόρδ, σουρεαλιστικοί σχηματισμοί λάβας... 
Πέρα από αυτά όμως, είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, λογοτεχνία και λαϊκές παραδόσεις. 
Το ταξίδι μας είναι αφιερωμένο στο μυστήριο της χώρας αυτής, στην ομορφιά των τοπίων της 
και στα αμέτρητα φυσικά της φαινόμενα.  
Ένα εκπληκτικό ταξίδι στη βορειότερη άκρη της Ευρώπης, που προσφέρει εικόνες αναπάντεχης 
ομορφιάς και συναρπαστικές εμπειρίες. 
Απολαύστε το … 
 
 

             Αναχώρηση για Ισλανδία:   20.06                                                                  11  Ημέρες 
 

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΚΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ! 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΡΟΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ 

ΦΟΣ, ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ, ΧΟΥΣΑΒΙΚ, ΝΤΕΤΙΦΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΜΥΒΑΤΝ, ΧΟΦ, ΒΑΤΝΑΓΙΟΚΟΥΛ, 
ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ, ΒΙΚ, ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ, ΛΑΟΥΓΚΑΤΒΑΤΝ, ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 



Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Για τους οπαδούς της περιπέτειας (κι όχι μόνον), αυτό το ταξίδι προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να “χαθεί” μέσα στην απεραντοσύνη αυτής της 

πανέμορφης και μοναδικής –στον κόσμο– χώρας! 

Πρόκειται για έναν πλήρη κι εμπεριστατωμένο γύρο της χώρας κι όχι απλές ημερήσιες εκδρομές από 

το Ρέικιαβικ. 

Ίσως το πληρέστερο πρόγραμμα που προτάθηκε ποτέ από και άποψη προγράμματος, 
αλλά κυρίως από άποψη εμπειριών και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται όλες σε 
μια χώρα που τα πάντα κοστίζουν πολύ και δεν είναι προαιρετικές. Είναι ένα από τα 
ταξίδια που έχετε συνηθίσει να βρίσκετε μόνο στο Versus!!! 

 
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 
 

� Εξαιρετικές πτήσεις με την Lufthansa 

� Κρουαζιέρα προς αναζήτηση φαλαινών. 

� Μνημείο Γκλαουμπάερ με τις εισόδους 

� Μοναδικής ομορφιάς Καταρράκτες. 

� Λίμνες κι εθνικά πάρκα που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον κόσμο. 

� Επίσκεψη του εθνικού πάρκου Σκάφταφελ. 

� Θα δούμε τους πασίγνωστους πίδακες (Geyser) και τους “χρυσούς καταρράκτες” Γκούλφος. 

� Παγετώνες ασύγκριτης ομορφιάς. 

� Μουσείο Πετρωμάτων με τις εισόδους. 

� Περπάτημα πάνω σε παγετώνα. 

� Βαρκάδα στη λίμνη του παγετώνα. 

� Διαδρομή σε παγετώνα με Super Jeeps. 

� Επίσκεψη στα φημισμένα Geyser (θερμοπίδακες). 

� Ζεστό ιαματικό μπάνιο στην απόκοσμη Μπλε Λίμνη. 



Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1285 20/06/2017 ΑΘΗΝΑ –   ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:40 08:40 

LH 856 20/06/2017 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -  ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 12:10 13:50 

LH 2469 30/06/2017 ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ -  ΜΟΝΑΧΟ 01:20 07:10 

LH 1750 30/06/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 08:4 12:05 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ – ΦΟΣ  

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ισλανδίας και τη βορειότερη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, το Ρέικιαβικ κι άµεση αναχώρηση για το Φος. 
Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα θαυµάσουµε τις θερµές πηγές Ντεϊνταρτουγκούβερ 
(Deidartunguhber) και τους πανέµορφους καταρράκτες Χραουνφοσσάρ (Hraunfossar). Άφιξη και 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΦΟΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΚΛΑΟΥΜΠΑΕΡ – ΣΚΑΓΚΑΦΙΟΝΤΟΥΡ – ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ 

 

 
Συνεχίζουµε το ταξίδι µας στον βορρά της Ισλανδίας. Προορισµός µας για σήµερα η περιοχή των φιόρδ 
Σκάγκα στο Σαουνταρκροκούρ και το λαογραφικό µουσείο Γκλαουµπάερ στο Βαρµαχλίδ (είσοδοι 
περιλαµβάνονται). Μεταξύ άλλων θα δούµε τους καταρράκτες Τζιάνι (Gianni), τον κρατήρα στο βουνό 
Μπάουλα (Baula) και το φαράγγι Βιντιντάλουρ (Vididalur), Άφιξη στην πρωτεύουσα του Βορρά, το Ακουρέιρι, 
µια πραγµατικά πανέµορφη πόλη και ένα εξαιρετικό φυσικό λιµάνι, χτισµένο στο µυχό του Έιγιαφγιοντούρ 
(φιόρδ Έιγια, το πιο µακρύ φιόρδ της Ισλανδίας). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην 
ευρύτερη περιοχή. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΑΛΑΙΝΩΝ - ΧΟΥΣΑΒΙΚ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΝΤΕΤΙΦΟΣ - 
ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ 

 
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή του Χούσαβικ, το χωριό των 
φαλαινοθηρών, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουµε 
µια βόλτα στα ανοικτά µε σκοπό να εντοπίσουµε τις φάλαινες που ζουν 
στα νερά της Αρκτικής. Στη συνέχεια θα οδηγηθούµε στο ανατολικό 
τµήµα της Ισλανδίας. Θα απολαύσουµε τον καταρράκτη Ντέτιφος, που 
αν και σε ύψος φθάνει µόνο τα 44 µέτρα, αποτελεί τον µεγαλύτερο σε 
όγκο νερού στην Ευρώπη. Ακολούθως θα περάσουµε από την περιοχή 
Ναµαρσκάντ και το φαράγγι Ασµπίργκι. Θα γνωρίσουµε τα µοναδικά 
ανατολικά φιόρδ, µέρη αποµακρυσµένα και ανεµοδαρµένα, που 
αποτελούν το καταφύγιο των ψαράδων εδώ και αιώνες και θα 



επισκεφθούµε το µουσείο των πετρωµάτων και µεταλλευµάτων της 
Ισλανδίας Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΜΥΒΑΤΝ - ΧΟΦ 
 
Συνεχίζουµε για τη λίµνη Μυβάτν, έναν πραγµατικό παράδεισο για 
αποδηµητικά και ενδηµικά πουλιά, αλλά και ένα φυσικό µνηµείο της 
γεωλογικής ιστορίας της περιοχής, ένα µεγαλειώδες και µοναδικό θαύµα 
της φύσης. Το αλλόκοτο σχήµα της λίµνης αυτής οφείλεται στις εκρήξεις 
των κοντινών ηφαιστείων και στον τρόπο µε τον οποίο διαχύθηκε η λάβα 
τους. Θα θαυµάσουµε τον κρατήρα Vivik και την Μπλε Λίµνη, καθώς και 
το µοναδικό Dimurborgir Dark Lava City µε καταπληκτικούς σχηµατισµούς 
από µαύρη λάβα! Άφιξη στο Χοφ (Hofn), στο νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας, στην ευρύτερη περιοχή του 
οποίου θα διανυκτερεύσουµε. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΦ - ΒΑΤΝΑΓΙΟΚΟΥΛ - ΒΑΡΚΑ∆Α ΣΤΟ GLACIER LAGOON – ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ - ΒΙΚ 

 
Η σηµερινή µας διαδροµή µας επιφυλάσσει µοναδικά τοπία και εµπειρίες. Θα κατευθυνθούµε προς τον 
Βατναγιόκουλ, τον µεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης όπου µε πλοιάριο θα απολαύσουµε µια υπέροχη 
διαδροµή  στη λίµνη των παγετώνων Γιόκουλσαρλον και θα φθάσουµε στο εθνικό πάρκο Σκάφταφελ, µια 
µικρή "πράσινη όαση" ακριβώς κάτω από την ψηλότερη κορυφή της Ισλανδίας, Ορεφαγιόκουλ. Μετά από 
µια ακόµα χορταστική ηµέρα φθάνουµε στο Βικ, στην ευρύτερη περιοχή του οποίου θα διανυκτερεύσουµε. 
∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΚ - EYJAFJALLAJÖKULL (ΠΕΡΠΆΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΓΕΤΏΝΑ) - ΛΑΟΥΓΚΑΤΒΑΤΝ 
 Η υπέροχη διαδροµή σήµερα µας φέρνει στον 
παγετώνα Eyjafjalla (Eyjafjallajökull), που καλύπτει την 
καλντέρα ενός ηφαιστείου, φθάνοντας σε ύψος τα 
1.651 µέτρα. Οι ακτές Σκέιθαρασάντουρ που βρίσκονται 
πιο δυτικά, χαρακτηρίζονται από τη µαύρη λάβα, εκεί 
όπου εκβάλλουν οι ποταµοί των παγετώνων. Εδώ θα 
έχουµε την δυνατότητα να περπατήσουµε πάνω σε 
πάγους αιώνων!! Άφιξη στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΟΥΓΚΑΤΒΑΤΝ - ΓΚΟΥΛΦΟΣ - ΘΙΝΓΚΒΕΛΙΡ - ΛΑΟΥΓΚΑΤΒΑΤΝ 



  
 
Σήµερα το πρωί θα δούµε τα πασίγνωστα 
γκέιζερ Strokkur και Geyser, από τα οποία 
εκτινάσσεται κάθε λίγα λεπτά ένας πίδακας 
θερµού νερού σε ύψος περίπου 30 µέτρων. Ο 
µεγάλος πίδακας (Geyser) έδωσε µάλιστα το 
όνοµά του σε όλους τους θερµοπίδακες του 
κόσµου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τους 
παγκοσµίως γνωστούς καταρράκτες 
Γκούλφος, τους "χρυσούς καταρράκτες", 
καθώς και το Θίνγκβελιρ, την ιστορική 
εθνοσυνέλευση των Ισλανδών και 
ταυτόχρονα την αρχαιότερη της Ευρώπης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση 
 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΟΥΓΚΑΤΒΑΤΝ - ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΕ SUPER JEEPS - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 

  
Επιβίβαση σε µεγάλα τζιπ κι αναχώρηση για τον Παγετώνα Λανγκιοκούλ! Απολαύστε µια καταπληκτική 
διαδροµή µε τα super jeeps κατά µήκος του Παγετώνα! 
Χορτάτοι από την µαγευτική µας εκδροµή θα φτάσουµε µε τα Super Jeeps στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, 
το Ρέικιαβικ. ∆ιανυκτέρευση. 
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΞΕΝΆΓΗΣΗ 
Αναχώρηση για τη γνωριµία µας µε το Ρέικιαβικ το κέντρο του οποίου είναι πυκνοδοµηµένο µε µικρές όµως 
οικοδοµές - µονώροφα, διώροφα και τριώροφα κτίρια - 
και στενούς δρόµους. Γύρω από το κέντρο υπάρχουν 
µοντέρνα πολυώροφα συγκροτήµατα και λίγο µακρύτερα 
καινούριοι οικισµοί µε µεγάλους ελεύθερους χώρους, 
πράσινο και σύγχρονες υποδοµές. Κατά τη διάρκεια της 
σηµερινής µας ξενάγησης στην πόλη θα δούµε µεταξύ 
άλλων τα κυβερνητικά κτίρια, το γραφικό λιµάνι, την 
εκκλησία Χάλγκριµς µε το επιβλητικό άγαλµα του Λέιφ 
Έρικσον, του πρώτου Ευρωπαίου που έφτασε στην 
Αµερική 500 χρόνια πριν τον Κολόµβο και θα καταλήξουµε 
στον εµπορικό δρόµο Laugavegur, που είναι και ο 
κεντρικός άξονας της παλιάς πόλης και ενώνει τις ήσυχες 
κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας. 
Εκεί βρίσκει κανείς καταστήµατα µόδας, 
κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπωλεία, µπαράκια, καφέ και 
εστιατόρια. 



Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΜΠΛΕ ΛΙΜΝΗ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
Ηµέρα ελεύθερη στο Ρέικιαβικ για να εξερευνήσετε ακόµα 
περισσότερο την πόλη και την γύρω περιοχή. 
Check – out το µεσηµέρι 
Αργά το µεσηµέρι, θα αναχωρήσουµε για µια κοντινή 
εκδροµή στην περίφηµη Μπλε Λίµνη, όπου θα 
µπορέσουµε να απολαύσουµε ένα ζεστό ιαµατικό µπάνιο 
µέσα σε ένα τοπίο µαγευτικό, που το δηµιουργούν οι 
αντιθέσεις των καταγάλανων υδάτων µε τους 
σεληνιακούς σχηµατισµούς της λάβας. 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο.  
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Αναχώρηση πτήσης επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν. 
 
 

 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



     
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 
� Ξενοδοχεία 3*, 4*  
� Πρωινό καθηµερινά 
� 7 δείπνα 
� Οι διαδροµές µε πλοιάρια όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα 
� Σαφάρι φάλαινας στο Χούσαβικ 
� Τζιπ στον παγετώνα Λαγκγιόκουλ  
� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικός ξεναγός 
� Έλληνας αρχηγός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

** Super Τιµή ** 

για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
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 και διανυκτερεύσεις όπως 

αναφέρεται παρακάτω. 

3250 € 
3400 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

3600 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 835 € 

Έκπτωση 3 ατόµου σε πτυσσόµενο κρεβάτι: -400 € 

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. 
Απαιτείται 1 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 
«StopOver Athens» 

 

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

1 διανυκτέρευση στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  
Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 

 



� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, check points, 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: 550 € 
� Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα 
 
 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 
περιλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προγράµµατός µας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 
τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράµµατα  

προγράµµατα  

 
 
  

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.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται µόνο µε την αποστολή 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.  

 



 

 

 

 

 



 

 

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.  

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 προκαταβολή 1.000 € 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 ∆ΟΣΕΙΣ. 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. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου 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. 
 

� 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!!! 

 
 


