
 

             Αναχώρηση: 06/01, 08/03                                  10 ημέρες 
 

 

Κόστα Ρίκα 
 

Ζούγκλα Τορτουγκέρο, Εξωτικές παραλίες 

Μια χώρα ευλογημένη, με πλούσια βλάστηση, νερά και υπέροχα τοπία - θαύματα της φύσης.  
Πόλεις αποικιακές, με ιδιαίτερο χαρακτήρα και χρώμα, λαός φιλόξενος, ζεστός, όμορφος. 
Ένας κόσμος μαγευτικός, που θα σας γοητεύσει με τη δραματική ομορφιά του, τα φλογερά 
τραγούδια του, τις μουσικές του, με τις καυτερές γεύσεις του. 
Ένα από τελευταία εναπομείναντα παρθένα σημεία στον πλανήτη. 
Το όνομα της Κόστα Ρίκα στα Ισπανικά σημαίνει «Πλούσια Ακτή», κάτι που η ίδια η χώρα επιβεβαιώνει με 
τις αποικιακές πόλεις με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και χρώμα, το ζεστό και φιλόξενο λαό. «Αγνή ζωή» είναι 
οι λέξεις που θα ακούσετε πολλές φορές από τους Κοσταρικανούς κατά τη διαμονή σας στη χώρα, αφού 
αποτελεί για αυτούς εκτός από ευχή και στάση ζωής.  
Η Κόστα Ρίκα είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες τις Κεντρικής Αμερικής και, όσο και αν σας ακούγεται 
περίεργο, δεν διαθέτει στρατό.  
Είναι μια ήρεμη και ειρηνική χώρα, που δίνει μεγάλη βάση στην εκπαίδευση των πολιτών. Αποτελεί επίσης 
μια από τις φιλελληνικές χώρες παγκοσμίως.  
Οι πολίτες της γνωρίζουν πάρα πολλά για την Αρχαία Ελλάδα, την ελληνική μυθολογία αλλά και τη σύγχρονη 
ελληνική ιστορία. Ο Χοσέ Ραφαέλ ντε Καλέγκος ι Αλβαράδο, πρόεδρος της χώρας το 1834, απέδειξε 
έμπρακτα την αδυναμία του στην Ελλάδα με το να «βαφτίσει» τρεις πόλεις με ελληνικά ονόματα: Grecia, 
Atenas, Esparza. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

BA 633 06/01/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΙΘΡΟΟΥ) 18:30 20:25 

Διανυκτέρευση στο Λονδίνο 

BA 2237 07/01/2017 ΛΟΝΔΙΝΟ (ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ) - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 08:25 14:00 

BA 2236 14/01/2017 ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΛΟΝΔΙΝΟ (ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ) 15:45 07:45 

BA 634 15/01/2017 ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΙΘΡΟΟΥ) - ΑΘΗΝΑ 19:25 00:55 

BA 633 08/03/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΙΘΡΟΟΥ) 18:30 20:25 

Διανυκτέρευση στο Λονδίνο 

BA 2237 09/03/2017 ΛΟΝΔΙΝΟ (ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ) - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 11:10 16:45 

BA 2236 16/03/2017 ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΛΟΝΔΙΝΟ (ΓΚΑΤΓΟΥΙΚ) 18:30 10:30 

BA 634 17/03/2017 ΛΟΝΔΙΝΟ (ΧΙΘΡΟΟΥ) - ΑΘΗΝΑ 19:25 00:55 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Ένα πληρέστατο πρόγραμμα στην Κόστα Ρίκα, την πιο κοσμοπολίτικη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, 

αλλά και τη χώρα με την πιο απίθανη βλάστηση και τις πυκνές τροπικές ζούγκλες. 

Ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο, που προέκυψε από επιτόπια έρευνα και περιλαμβάνει: 

 

 Εξερεύνηση της Κόστα Ρίκα από άκρη σε άκρη - από τις ζούγκλες της Καραϊβικής στις ζούγκλες 

του Ειρηνικού. 

 Διαμονή στο Αρενάλ με το διάσημο ενεργό ηφαίστειό του. 

 Διαμονή στο θέρετρο Μανουέλ Αντόνιο στον Ειρηνικό, με το αυθεντικό κεντροαμερικάνικο χρώμα 

και επίσκεψη στο ομώνυμο Εθνικό Πάρκο. 

 2ήμερη διαμονή στο Εθνικό Πάρκο του ποταμού Τορτουγκέρο στην Καραϊβική, με εξορμήσεις στη 

ζούγκλα. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

 

 

 Περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. 

 Αντικρίστε το ηφαίστειο Αρενάλ, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. 

 Εξερευνήστε το μαγευτικό περιβάλλον της ζούγκλας του ποταμού Τορτουγκέρο. 

 Περπατήστε στο γραφικό δρομάκι του χωριού Τορτουγκέρο.  

 Επισκεφτείτε το μικρό, αλλά ενδιαφέρον ερευνητικό κέντρο για την προστασία της 

πράσινης χελώνας - το όνομα του πάρκου σημαίνει «καταφύγιο χελωνών». 

 Αναζητήστε σπάνια είδη πτηνών και ζώων, αλλά και υπέροχες διαδρομές μέσα στο 

Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ Αντόνιο.  

 Χαλαρώστε στις εξωτικές παραλίες με τα σμαραγδένια νερά και τη λευκή άμμο του 

Μανουέλ Αντόνιο. 

 

 

 

 
 

Ζήστε ανεπανάληπτες στιγμές σε ένα ταξίδι που έχει προταθεί για πρώτη φορά στην ελληνική 

αγορά από το Versus Travel και έχει δημιουργηθεί με βάση το μεράκι και την πολύχρονη 

εμπειρία του. Φτιάξαμε ένα ταξίδι που περιλαμβάνει τις πιο χαρακτηριστικές ομορφιές της 

χώρας και επιπλέον τα δύο εντυπωσιακά  εθνικά της πάρκα - αποθέωση της φύσης: το 

Τορτουγκέρο στην Καραϊβική και το Μανουέλ Αντόνιο στον Ειρηνικό. Επισκεφτήκαμε τον 

επίγειο αυτό παράδεισο, τον ξεχωρίσαμε και τον προτείνουμε στους ταξιδιώτες του Versus 

Travel, τους ταξιδιώτες που αναζητούν πάντα το ξεχωριστό, το διαφορετικό. Πλήρες σε 

εικόνες ταξίδι, ηφαίστεια στο Αρενάλ, εξορμήσεις στη Ζούγκλα στο Τορτουγκέρο και στο 

Μανουέλ Αντόνιο, μικρά ξεχασμένα χωριουδάκια στην Καραϊβική, φυτείες καφέ, κακάο 

μπανάνας, όμορφα παραθαλάσσια θέρετρα, δραστηριότητες σε τροπικά δάση, μια 

ενδιαφέρουσα και ήσυχη πρωτεύουσα. Πάνω από όλα, αυτό το ταξίδι έχει σε υπερθετικό 

βαθμό παρθένα φύση, που σπάνια θα βρούμε αλλού στον κόσμο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένα ταξίδι στην πανέμορφη χώρα της Κεντρικής  Αμερικής, την Κόστα Ρίκα, που θα 

ξεκινήσει από την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ. Στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο θα 

εξερευνήσουμε τον κόσμο της ζούγκλας, ενώ στο ηφαίστειο Αρενάλ θα γνωρίσουμε 

ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη μας.  Θα συνεχίσουμε με το Μανουέλ 

Αντόνιο και το Εθνικό του Πάρκο και θα απολαύσουμε τις μαγευτικές παραλίες και 

τα σμαραγδένια νερά πλάι στο τροπικό δάσος της Κόστα Ρίκα.  

 

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. 

 



 

Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 
 

Ανάμεσα στα δεκάδες εθνικά πάρκα της Κόστα Ρίκα, το Μανουέλ Αντόνιο είναι ένα από τα 

κοσμήματα της χώρας στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού - ένας ειδυλλιακός συνδυασμός 

οργιαστικού δάσους, ακτών με κάτασπρη άμμο και πλούσιων κοραλλιογενών υφάλων.  

Είναι ένα από τα μικρότερα πάρκα της Κόστα Ρίκα και ένα από τα λίγα εναπομείναντα καταφύγια, 

όπου ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον οι σπάνιοι πίθηκοι με την κόκκινη πλάτη.  

Πολύ λίγα πάρκα μπορούν να «καυχηθούν» ότι βρίσκονται σε παράκτια τοποθεσία, όμως στο 

πάρκο αυτό υπάρχει η δυνατότητα καταδύσεων, σερφ και άφθονου ψαρέματος.  

Και αν κανείς ζεσταθεί ύστερα από μια επίσκεψη στο τροπικό δάσος, τίποτα δεν είναι καλύτερο από 

το να βουτήξει στην αναζωογονητική θάλασσα με τα σμαραγδένια νερά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. Η Κόστα Ρίκα 

θεωρείται η Ελβετία της Κεντρικής Αμερικής. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΟΡΤΟΥΓΚΕΡΟ 

Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο (Tortuguero). Πρόκειται για ένα μαγευτικό περιβάλλον, 

που δημιουργούν η πυκνή τροπική βλάστηση, ο ήρεμος ποταμός, οι ήχοι της ζούγκλας και τα τιτιβίσματα των 

πουλιών. Ανάμεσα στον ποταμό Τορτουγκέρο και στην Καραϊβική βρίσκεται ένα πολύ μικρό χωριό, που λέγεται 

επίσης Τορτουγκέρο. Από ένα μονοπάτι μπορεί κανείς να περπατήσει από τη μία πλευρά του χωριού στην 

άλλη μέσα σε 5 λεπτά. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Υπάρχουν όμως κανό, ορισμένα με κινητήρα και άλλα μόνο 

με κουπιά. Στο χωριουδάκι μπορούμε να μεταβούμε με πλοιάριο από το ξενοδοχείο μας και να περπατήσουμε 

στο γραφικό του δρομάκι ή να δειπνήσουμε σε τυπική ταβέρνα με γεύσεις Καραϊβικής. Το όλο τοπίο θα μας 

μεταφέρει σε άλλες εποχές, μια και το σημείο αυτό είναι εντελώς απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο και 

έχει διατηρήσει το έντονο χρώμα της αφροκαραΐβικής κουλτούρας. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις της γνήσιας 

ταυτότητας της Κεντρικής Αμερικής, το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Το όνομα του πάρκου σημαίνει «καταφύγιο 

χελωνών» και ήταν ένα αρχιπέλαγος ηφαιστειακών νησιών μέχρι που ιζήματα από την ενδοχώρα 

διαμόρφωσαν ένα σύμπλεγμα ελωδών νησιών. Οι εξαιρετικά υψηλές βροχοπτώσεις και το πλούσιο 

περιβάλλον στην περιοχή, όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, κάνουν τις παραλίες, τα κανάλια, τις 

λιμνοθάλασσες και τους υγρότοπους του Πάρκου Τορτουγκέρο έναν τόπο εξαιρετικής βιοποικιλότητας. Το 

Εθνικό Πάρκο ιδρύθηκε το 1970 και η τεράστια σημασία του έγκειται στο ότι αποτελεί το σημαντικότερο 

καταφύγιο αναπαραγωγής της πράσινης χελώνας σε ολόκληρη την Καραϊβική. Με την άφιξή μας το απόγευμα 

θα επισκεφτούμε το μικρό, αλλά ενδιαφέρον ερευνητικό κέντρο για την προστασία της πράσινης χελώνας. Εν 

συνεχεία θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτιά μας στο lodge. Διανυκτέρευση. 

 



  

4η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΟΡΤΟΥΓΚΕΡΟ 

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του Εθνικού Πάρκου του Τορτουγκέρο. Το πάρκο 

καλύπτει μια έκταση 18.946 εκταρίων ξηράς και 52.265 εκταρίων υδροβιότοπου. Πρόκειται για ένα σύστημα 

φυσικών αλλά και τεχνητών καναλιών και πλεύσιμων λιμνών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εκτείνεται στα 

πεδινά, με ορεινές κορυφές ηφαιστειακής προέλευσης να οριοθετούν το δυτικό τμήμα του. Στην πλούσια 

πανίδα του συγκαταλέγονται 309 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων φλώροι, γεράκια, αλκυόνες και ερωδιοί. 

Στο πάρκο φιλοξενούνται επίσης παπαγάλοι μακάο, πίθηκοι, βραδύποδες, επτά είδη χελωνών του γλυκού 

νερού, κροκόδειλοι κ.ά. Θα περιηγηθούμε στο Εθνικό Πάρκο με πλοιάριο για αναζήτηση αλιγατόρων, 

πιθήκων πουλιών και άλλων ζώων, αλλά κυρίως για να απολαύσουμε την παραδεισένια αίσθηση μιας 

μοναδικής, ζούγκλας που είναι από τις ομορφότερες που έχουμε δει στα ταξίδια μας στον κόσμο. Επιστροφή 

στο lodge. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΟΡΤΟΥΓΚΕΡΟ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΡΕΝΑΛ  

Πρωινή αναχώρηση μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή με προορισμό το ηφαίστειο Αρενάλ, ένα από τα πιο 

ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Μικρές εκρήξεις που συνοδεύονται από καπνούς και στάχτη είναι πολύ συχνό 

φαινόμενο, ενώ το θέαμα της ροής της φωτεινής κόκκινης λάβας τη νύχτα είναι σίγουρα μοναδικό. Το 

ηφαίστειο Αρενάλ αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη πως κάτω από τον εξωτερικό φλοιό η γη δεν κοιμάται καθόλου. 

 



6η ΗΜΕΡΑ: ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΡΕΝΑΛ - ΜΑΝΟΥΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το Μανουέλ Αντόνιο, στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Μαγευτικές 

παραλίες με σμαραγδένια νερά και λευκή άμμο, πυκνό τροπικό δάσος που φτάνει έως τις ακτές συνθέτουν 

ένα ονειρικό σκηνικό. Το Μανουέλ Αντόνιο ανακαλύφθηκε το 1519 από τον Ισπανό εξερευνητή Πόνσε ντε Λεόν 

(Ponce de Leon), ο οποίος κατέπλευσε στις ακτές της Κόστα Ρίκα αναζητώντας το ελιξίριο της νεότητας. Και 

ήταν τόσο σαγηνευτικό το τοπίο, που τον έκανε να εγκαταλείψει τον αρχικό του σκοπό και να ασχοληθεί με την 

εξερεύνηση αυτού του επίγειου παραδείσου! Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΟΥΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 

Αναχώρηση για να επισκεφτούμε το Εθνικό Πάρκο της περιοχής, 

έναν τόπο που θα σας μείνει αξέχαστος, καθώς συμπυκνώνει όλη 

την ομορφιά αυτής της χώρας! Θα έχουμε την ευκαιρία να 

απολαύσουμε σπάνια είδη πτηνών και ζώων, αλλά και υπέροχων 

διαδρομών μέσα σε πραγματική ζούγκλα! Ετοιμάστε το 

εξερευνητικό σας ένστικτο γι’ αυτήν τη μοναδική εμπειρία. 

Συνεχίζουμε οδικώς για Σαν Χοσέ. Άφιξη στην πρωτεύουσα. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΧΟΣΕ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 

μεταξύ άλλων το Εθνικό Θέατρο κατασκευασμένο το 1897, το Μουσείο 

Χρυσού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό Ανώτατο Δικαστήριο, το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Λα Σαμπάνα, το φυσικό πνεύμονα της 

πρωτεύουσας, την Πανεπιστημιούπολη και διάφορα άλλα σημαντικά κτίρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΝΟΥΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ AΘHNA 

Μεταφορά στο Σαν Χοσέ και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

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

Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού στον Παναμά ή στη Νικαράγουα. 



 
 

 

 ** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  για αναχωρήσεις από 

Λάρνακα περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα και 

διανυκτερεύσεις όπως αναφέρεται 

παρακάτω 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 06/01 

1999 € 
2149 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2349 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€  για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ημέρες 

πριν την αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 

2099 € 
2249 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2449 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€  για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 45 ημέρες 

πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 460 € 
Σημαντική Παρατήρηση 

Η τιμή ισχύει για συμμετοχή 15 ατόμων. 

Στη σπάνια για το Versus περίπτωση μικρότερης συμμετοχής (ακόμα και 10 άτομα) το ταξίδι πραγματοποιείται 

κανονικά και δεν ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση + 99 € κατ’ άτομο 

Έως 18 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 διανυκτέρευση 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. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 4*sup. σε Σαν Χοσέ, Αρενάλ και Μανουέλ Αντόνιο. 

 Διαμονή σε lodge στη Ζούγκλα Τορτουγκέρο. 

 Πρωινό καθημερινά, πλήρης διατροφή στο lodge της Ζούγκλας Τορτουγκέρο. 

 Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

 

 

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: 840 €. 

 Φόρος εξόδου από τη χώρα, ο οποίος πληρώνεται τοπικά στο αεροδρόμιο (περίπου 26 δολάρια 

Αμερικής). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 κ.λπ.). 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 από την κατάθεση της 

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 

με το Versus Travel. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

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 800 € 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 επισκεφτείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας 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.   



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, η επετειακή 

εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έμπνευσης και προσφοράς του Versus 

Travel αλλά και με πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρίες 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 το θεμέλιο λίθο το 

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 - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  

 

 Τα Γραφεία μας και ο Πολυχώρος 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος 

αυτός είναι ανοιχτός 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 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 

την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων 

χωρών. 

 

 Διερεύνηση προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράσσουμε γραμμές στο 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 νιώθουν 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!!! 


