
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκλειστικό και σπάνιο ταξίδι σε τρία Νησιά της Μεσογείου - την Σαρδηνία, την Κορσική και την Νήσο Έλβα - που 
ξεκινά από το Αλγκέρο στην βόρεια και ομορφότερη πλευρά της  Σαρδηνίας, με ενδελεχή περιήγηση κατά μήκος 
της βόρειας ακτογραμμής, με επισκέψεις στις σημαντικότερες πόλεις και χωριά της, όπως στο πανέμορφο Οριστάνο, 
την Μπόσα, το Θάρρος, το Πόρτο Τόρρες, το εκπληκτικό "κάστρο-χωριό" Καστελσάρντο και στην διάσημη 
Κόστα Σμεράλντα, με τα VIP θέρετρά της.  Από το λιμάνι της Άγιας Τερέζας θα επιβιβαστούμε εν συνεχεία στο 
πλοίο για το χαρακτηριστικό λιμάνι του Μπονιφάτσιο της Κορσικής. Και από εκεί στην πρωτεύουσα του νησιού και 
γενέτειρα του Ναπολέοντα, το Αγιάτσιο. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με την παλιά πρωτεύουσα της Κορσικής, 
το Κόρτε,  την Πόντε Λέτσια και την πανέμορφη Μπαστιά, απ΄ όπου θα αποπλεύσουμε για την Έλβα και την 
πρωτεύουσά της, το Πορτοφεράιο. Τέλος, θα επιβιβαστούμε στο ferry boat  για το Πιομπίνο της ηπειρωτικής 
Ιταλίας, απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για την Ρώμη.  
Ακόμη ένα ταξίδι του Versus από τα λίγα και σπάνια, που αξίζει να πραγματοποιήσετε! 

 

 

    Αναχωρήσεις:   08.07, 29.07, 26.08       7 Ημέρες 

Νησιά της Μεσογείου 

Σαρδηνία - Κορσική - Έλβα  

Αλγκέρο, Πόρτο Τόρρες, Καστελσάρντο, Σάντα Τερέζα 
ντι Γκαλούρα, Πόρτο Τσέρβο, Κόστα Σμεράλντα, 
Μπονιφάτσο, Προπριάνο, Αγιάτσιο (Αζιάξιο), Κόρτε, 
Πόντε Λέτσια, Μπαστιά, Ελβα, Πορτοφεράιο, Πιομπίνο 
 

 



  

Ένα μοναδικό και σπάνιο ταξίδι στο πνεύμα των ειδικών αναχωρήσεων τουVersus Travel, σε 

κρυμμένες γωνιές της Ευρώπης. 

Ένα οδοιπορικό σχεδιασμένο για ταξιδιώτες που αναζητούν ειδικές ξεναγήσεις, λεπτομερείς 

επισκέψεις του τόπου κι αυθεντικές περιοχές που έχουν να δώσουν κουλτούρα, φύση και 

προσοχή στη λεπτομέρεια! 

Καταφέραμε να εντάξουμε στο ίδιο ταξίδι τρία νησιά της Μεσογείου που λείπουν από τα 

τουριστικά προγράμματα: 

την Σαρδηνία, το δεύτερο μετά τη Σικελία μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας, αλλά και της 

Μεσογείου. Το νησί ήταν κατοικημένο κι εστία πολιτισμών από τα πανάρχαια χρόνια. Με 

μοναδική φύση κι ένα συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο, το νησί έγινε πόλος έλξης του Jet set και 

ειδικότερα οι βόρειες ακτές του, όπως η Costa Smeralda, όπου δισεκατομμυριούχοι κι άλλοι 

διάσημοι έχουν επενδύσει σε πολυτελή ακίνητα, μαρίνες κλπ.. 

Την Κορσική το "ιταλικό νησί" της Γαλλίας, το τέταρτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου μετά τη 

Σικελία, τη Σαρδηνία και την Κύπρο. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Γαλλίας, της οποίας αποτελεί 

επαρχία. Ένα απέραντο πάρκο, με πανύψηλα βραχώδη βουνά και δάση από πεύκα, οξιές, 

καστανιές και βελανιδιές. Οι τεράστιες κοιλάδες του καλύπτονται από τον περίφημο θάμνο μακί - 

από αυτόν πήραν τ' όνομά τους οι αντιστασιακές οργανώσεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του 

Β΄ παγκοσμίου πολέμου - και από κουμαριές, σκίνα, μυρτιές, λεβάντα και δεντρολίβανο. Η 

Κορσική διαθέτει επίσης μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Μεσογείου. 

Και τέλος, το νησάκι της Έλβας. το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας μετά τη Σικελία και τη 

Σαρδηνία. 

Παρά το γεγονός ότι η περίμετρός της είναι μόνο 147 χιλιόμετρα, διαθέτει πλήθος διαφορετικών 

τοπίων: μικρές πόλεις, γραφικά ψαροχώρια, πράσινες κοιλάδες και γοητευτικούς κόλπους με 

αμμώδεις παραλίες. Αυτό το ορεινό νησάκι υπερηφανεύεται επίσης για έναν διάσημο πρώην 

κάτοικό του: τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη που εξορίστηκε στο νησί, όπου κι έμεινε για 9 μήνες 

και 21 ημέρες, μέχρι τη δραπέτευσή του στις 26 Φεβρουαρίου του 1815. 

 

Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η διαδρομή που ακολουθούμε 

χωρίς πισωγυρίσματα και με ιδανικές πτήσεις που μας προσφέρουν ακόμα 

περισσότερο χρόνο! 

Χαρίζουμε στους ταξιδιώτες πραγματικές γεύσεις των νησιών διαμένοντας σε 

τμηματικές διανυκτερεύσεις σε πόλεις – κλειδιά που μας βοηθούν να επισκεφτούμε 

όλα τα σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος. Έτσι, αποφεύγουμε ημερήσιες εκδρομές 

από ένα μόνο κέντρο-ορμητήριο και περνώντας από τα ίδια σημεία ξανά και ξανά!!! 

 

 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 717 08/07/2017 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 157 08/07/2017 ΡΩΜΗ - ΑΛΓΚΕΡΟ 08:20 09:20 

ΑΖ 722 14/07/2017 ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
  

Ένα πλούσιο πρόγραμμα στην Σαρδηνία, την Κορσική και την Έλβα  

� Με εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις, χρόνο για ψώνια και άλλες ευχάριστες 

δραστηριότητες 

� Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στην Σαρδηνία και 3 *, 4* στην Έλβα και την Κορσική 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

� Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel 

 



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα ταξίδι σε τρία Νησιά της Μεσογείου - την Σαρδηνία, την Κορσική και την Έλβα - που ξεκινά 

με επισκέψεις στις σημαντικότερες πόλεις και χωριά της Σαρδηνίας, όπως το Αλγκέρο, το 

Πόρτο Τόρες, το Καστελσάρντο και το Πόρτο Τσέρβο στην διάσημη Κόστα Σμεράλντα. 

Από το λιμάνι της Άγιας Τερέζας θα επιβιβαστούμε εν συνεχεία στο πλοίο για το λιμάνι 

Μπονιφάτσο της Κορσικής. Και από εκεί στο πολυσύχναστο θέρετρο Προπριάνο και στην 

πρωτεύουσα του νησιού και γενέτειρα του Ναπολέοντα, το Αιάκειο (Αζαξιόο). Συνεχίζουμε με 

την παλιά πρωτεύουσα Κόρτε,  την Πόντε Λέτσια και την πανέμορφη Μπαστιά, απ΄ όπου θα 

αποπλεύσουμε για την Έλβα.  

  

 

 

 



Η Σαρδηνία είναι το δεύτερο μετά τη Σικελία μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας, αλλά και της Μεσογείου. 

Βρίσκεται στο Τυρρηνικό πέλαγος, νότια της Κορσικής, από την οποία χωρίζεται με το στενό του 

Μπονιφάτσιο. Το μέγιστο μήκος της από βορρά προς νότο είναι 270 km, ενώ από δυτικά προς ανατολικά 

145 km. Τα προϊστορικά κτίσματα μαρτυρούν πως το νησί ήταν κατοικημένο και εστία πολιτισμών από τα 

πανάρχαια χρόνια. Γνώρισε κατακτητές, όπως τους Καρχηδονίους, τους Ρωμαίους, τους Βάνδαλους, τους 

Βυζαντινούς κ.ά. Με μοναδική φύση και ένα συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο, το νησί έγινε πόλος έλξης του 

Jet Set και ειδικότερα οι βόρειες ακτές του, όπως η Costa Smeralda, όπου δισεκατομμυριούχοι (ο Αγά Χαν, 

ο Μπερλουσκόνι και άλλοι διάσημοι) έχουν επενδύσει σε πολυτελή ακίνητα, μαρίνες κλπ.  

Η Κορσική, το "ιταλικό νησί" της Γαλλίας, είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου μετά τη 

Σικελία, τη Σαρδηνία και την Κύπρο. Βρίσκεται βόρεια της Σαρδηνίας, δυτικά της Ιταλίας και 

νοτιοανατολικά της Γαλλίας, της οποίας αποτελεί επαρχία. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι ήταν η ομηρική 

πόλη των Λαιστρυγόνων. Η ονομασία "Κύρνος" που της προσέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες (1η χιλιετία π.Χ.) 

πιθανότατα έχει την ίδια ρίζα με τη λατινική ονομασία "Corsica". Ολόκληρο το νησί είναι ένα απέραντο 

πάρκο, με πανύψηλα βραχώδη βουνά και δάση από πεύκα, οξιές, καστανιές και βελανιδιές. Οι τεράστιες 

κοιλάδες του καλύπτονται από τον περίφημο θάμνο μακί - από αυτόν πήραν τ' όνομά τους οι 

αντιστασιακές οργανώσεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου - και από κουμαριές, 

σκίνα, ρείκια, μυρτιές, λεβάντα και δεντρολίβανο. Η Κορσική διαθέτει επίσης μερικές από τις πιο όμορφες 

παραλίες της Μεσογείου. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, του ανυπέρβλητου φυσικού του κάλους και 

της συνύπαρξης πολλών πολιτισμών, το νησί ανέπτυξε μια ιδιαίτερη κουλτούρα, την οποία οι Κορσικανοί 

διατηρούν περήφανα μέχρι σήμερα. Το πιο διάσημο τέκνο της είναι ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ο 

επονομαζόμενος Μεγάλος. Ένας, αλλά (Ναπο)Λέων! 

Η Έλβα είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Παρά το γεγονός ότι 

η περίμετρός της είναι μόνο 147 χιλιόμετρα, διαθέτει πλήθος διαφορετικών τοπίων: μικρές πόλεις, γραφικά 

ψαροχώρια, πράσινες κοιλάδες και γοητευτικούς κόλπους με αμμώδεις παραλίες. Αυτό το ορεινό νησάκι 

υπερηφανεύεται επίσης για έναν διάσημο πρώην κάτοικό του: τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη που 

εξορίστηκε στο νησί, όπου και έμεινε για 9 μήνες και 21 ημέρες, μέχρι τη δραπέτευση του στις 26 

Φεβρουαρίου του 1815. 

 



 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΩΜΗ - ΑΛΓΚΕΡΟ (Πτήση, ξενάγηση) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω Ρώµης για το 
Αλγκέρο, µια πανέµορφη παραθαλάσσια πόλη της βόρειας 
Σαρδηνίας, µε το φρούριό του να δεσπόζει στο λιµάνι. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Στη συνέχεια θα δούµε 
το ιστορικό κέντρο και θα περπατήσουµε στα στενά 

δροµάκια της υπέροχης παλιάς του πόλης. Καθώς το 
Αλγκέρο κατακτήθηκε το 1353 από την Αραγώνα, αποτελεί 
την πόλη του νησιού µε τα πιο έντονα ισπανικά στοιχεία. Η 
διάλεκτος που µιλούν οι κάτοικοί του είναι στενά συνδεδεµένη 
µε εκείνη της Καταλωνίας και για τον λόγο αυτό, από το 1970 
οι πινακίδες στους δρόµους αναγράφονται και στα ιταλικά 

και στα καταλανικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΓΚΕΡΟ - ΠΟΡΤΟ ΤΟΡΡΕΣ - ΚΑΣΤΕΛΣΑΡΝΤΟ - ΚΟΣΤΑ 
ΣΜΕΡΑΛΝΤΑ - ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ ΝΤΙ ΓΚΑΛΟΥΡΑ -  
Πρωινή αναχώρηση για το Πόρτο Τόρρες, όπου θα 

επισκεφθούµε την βασιλική Σαν Γκαβίνο (San Gavino), τη 
µεγαλύτερη της Σαρδηνίας. Συνεχίζουµε για το γραφικό 
µεσαιωνικό χωριό Καστελσάρντο, το οποίο ιδρύθηκε το 1102 
από την αριστοκρατική Γενοβέζικη οικογένεια Ντόρια (Doria). 
Σκαρφαλωµένο σε ένα ηφαιστειακό ακρωτήριο - θυµίζει κάπως 
την Μονεµβασιά - το χωριό και τα σοκάκια του µε τα άπειρα 

µικροµάγαζα είναι ένα χάρµα οφθαλµών και µια ευκαιρία για την 
αγορά κάποιων σουβενίρ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την 
Σάντα Τερέζα ντι Γκαλούρα και θα γνωρίσουµε την πλουσιότερη 
και πλέον ανεπτυγµένη τουριστικά περιοχή του νησιού, την 
διάσηµη Κόστα Σµεράλντα (Σµαραγδένια Ακτή). Εδώ έχουν 
επενδύσει τις τελευταίες δεκαετίες οι πλουσιότεροι άνθρωποι της 

γης, όπως ο Αγά Χαν, ο Μπερλουσκόνι, αστέρες του 
κινηµατογράφου κ.ά. Οι καταπληκτικές παραλίες, τα νησάκια 
στις γαλαζοπράσινες θάλασσες µε τις πολυτελείς ξενοδοχειακές 
µονάδες και οι πανέµορφες κατοικίες, εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα 
τον επισκέπτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην Σάντα 

Τερέζα ντι Γκαλούρα. ∆ιανυκτέρευση.  
 



 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΣΤΑ ΣΜΕΡΑΛΝΤΑ - ΑΓΙΑ ΤΕΡΕΖΑ - ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΟ (ΚΟΡΣΙΚΗ)  
Πρωινή αναχώρηση για το λιµάνι της Αγίας Τερέζας, από όπου θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για να 
βρεθούµε µετά από περίπου µία ώρα στο λιµάνι 
Μπονιφάτσο του γαλλικού νησιού της Κορσικής. 
Πλησιάζοντας στο λιµάνι αυτό, µην αµελήσετε να 
βγείτε στο κατάστρωµα για να φωτογραφίσετε την 

εκπληκτική σε οµορφιά πόλη του Μπονιφάτσο, η 
οποία βρίσκεται στην κυριολεξία πάνω στο άκρο 
ενός βράχου. Στην Σιταντέλλα, την παλιά οχυρωµένη 
ακρόπολη, θα έχουµε χρόνο για να περπατήσουµε 
στις γραφικές γειτονιές µε τα καταστήµατα, να 
ανακαλύψουµε τα γραφικά στέκια, να 

φωτογραφίσουµε τους πύργους και τους κοφτούς 
βράχους και να απολαύσουµε από το Μπελβεντέρε 
την πανοραµική θέα στο Στενό του Μπονιφάτσιο, 
που σαν λεπίδα αποκόβει την Κορσική από την 
Σαρδηνία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΟ - ΠΡΟΠΡΙΑΝΟ - ΑΓΙΑΤΣΙΟ (Ξενάγηση) 
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επισκεφθούµε το πολυσύχναστο θέρετρο Προπριάνο και στη συνέχεια θα 

κατευθυνθούµε στην πρωτεύουσα του νησιού και 
γενέτειρα του Ναπολέοντα, το Αγιάτσιο (Αιάκειο). 
Χτισµένη σε έναν κόλπο στο δυτικό µέρος του νησιού, η 
πόλη σφύζει από ζωή. Φυσικά εκεί όλα περιστρέφονται 
γύρω από τον Γάλλο στρατηλάτη. Ο καθεδρικός ναός 
στον οποίο βαπτίστηκε, η κατοικία του, τα αγάλµατα και οι 

δρόµοι που φέρουν ονόµατα της οικογένειάς του, είναι 
από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης. Φθάνοντας θα 
ξεκινήσουµε την περιήγησή µας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούµε την κεντρική πλατεία Σαρλ Ντε Γκωλ µε 
το µνηµείο του Ναπολέοντα, την πλατεία Αούστερλιτς, τη 

λεωφόρο Πρεµιέρ Κονσύλ µε το σιντριβάνι των τεσσάρων 
λιονταριών, την πλατεία του Στρατάρχη Φος, την 
κοµψότερη πλατεία της πόλης στην οποία δεσπόζει το ∆ηµαρχείο. Περιφερειακά της πλατείας απλώνεται η 
Παλαιά Πόλη, στη νότια συνοικία της οποίας βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Θα θαυµάσουµε επίσης τον 
καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα, όπου βαπτίστηκε ο Ναπολέων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑΤΣΙΟ - ΚΟΡΤΕ - ΜΠΑΣΤΙΑ  
Πρωινή αναχώρηση για να διασχίσουµε την καρδιά της Κορσικής 
που φηµίζεται για τα άγρια σε οµορφιά τοπία των βουνών της. 
Άφιξη στο Κόρτε, µια µικρή πόλη που βρίσκεται σε υψόµετρο 
1.100 µέτρων και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του νησιού. Η 

πλατεία του Πασκάλ Παολί (Pascal Paoli) µε τον ανδριάντα του 
φηµισµένου αυτού επαναστάτη που γεννήθηκε εδώ, καθώς και τα 
λιθόστρωτα ανηφορικά δροµάκια της θα µας οδηγήσουν στην 
ακρόπολη, απ΄ όπου η θέα της περιοχής είναι καταπληκτική. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τον οδικό και σιδηροδροµικό 
κόµβο της Πόντε Λέτσια, απ΄ όπου η διαδροµή µας προς τα 

βορειοανατολικά θα µας οδηγήσει στην εµπορική και οικονοµική 
πρωτεύουσα του Βόρειου τµήµατος του νησιού, την πανέµορφη 
και γραφική Μπαστιά, το όνοµα της οποίας προέρχεται από τη 
λέξη Βastiglia (φρούριο/φυλακή). Φθάνοντας θα επισκεφθούµε 
την Ακρόπολη, που ήταν η έδρα των Γενοβέζων κυβερνητών της 
πόλης. Το παρεκκλήσι του Σταυρού που βρίσκεται στον Καθεδρικό 

ναό της Άγιας Μαρίας αποτελεί πόλο έλξης όλων των επισκεπτών 
της πόλης για να δούνε από κοντά τη θαυµατουργή εικόνα του 
Μαύρου Χριστού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την τεράστια 
πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου και εδώ κυριαρχεί το µνηµείο - 
άγαλµα του Ναπολέοντα µε αµφίεση µάλιστα Ρωµαίου 

αυτοκράτορα. Ο περίπατός µας  στα γραφικά στενά δροµάκια 
της παλαιάς πόλης θα µας οδηγήσει στο µοναδικής οµορφιάς παλαιό λιµάνι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση. 



 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΣΤΙΑ - ΠΟΡΤΟΦΕΡΑΪΟ - ΕΛΒΑ 

Μεταφορά στο λιµάνι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Έλβα, το τρίτο µεγαλύτερο ιταλικό νησί 
µετά την Σικελία και την Σαρδηνία. Μετά από µιάµιση περίπου ώρα θα αφιχθούµε  στην πρωτεύουσά της, το 
Πορτοφεράιο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας. Η γνωριµία µας σήµερα µε τα αξιοθέατα του νησιού θα 
ξεκινήσει από την θερινή κατοικία του Ναπολέοντα στο Σαν Μαρτίνο (San Martino), την οποία θα δούµε 
εξωτερικά. Θα συνεχίσουµε τη διαδροµή µας διασχίζοντας ένα σηµαντικό τµήµα του νησιού και θα 
φθάσουµε στη γραφική πόλη Μαρτσιάνα Μαρίνα (Marciana Marina), απ΄ όπου θα µπορέσουµε να 

αγοράσουµε τα φηµισµένα κρασιά της Έλβας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΒΑ - ΠΙΟΜΠΙΝΟ - ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μεταφορά στο λιµάνι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το Πιοµπίνο, απ΄ όπου φθάνοντας θα 
αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο της Ρώµης για την πτήση επιστροφής µας.  

 

 
 
 

 
                  Θυρεός Σαρδηνίας 

 
 
 
 

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 
� Επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* στην Σαρδηνία και 3*, 4* στην Έλβα και την Κορσική 
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 
� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά 
� Όλες οι µεταφορές, ξεναγήσεις και οι εκδροµές όπως αναγράφονται αναλυτικά στο πρόγραµµα  

� Τοπικοί ξεναγοί στις  ξεναγήσεις που προβλέπονται από το πρόγραµµα  
� Έµπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός και ξεναγός του γραφείου µας 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισµένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαµβάνονται στην τελική τιµή: 
Φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 08/07, 29/07 

1299 € 1449 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1699 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 26/08 

1349 € 1499 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1749 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 470 € 
 

 

 

 



  

 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην 
τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως 

 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, check points και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος, 

απώλειας αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενηµερωθείτε από το τµήµα κρατήσεων), 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.α.). 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: 200 €  
� Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  

 
  

* 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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.  
  



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  

ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

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.  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• 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 ∆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.   
  



ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 
πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

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

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

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

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

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 

µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 

� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 



όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

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

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. Ο 

χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από 
βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε θέα την Ακρόπολη 
και το Λυκαβηττό.  
� Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 

 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  



 

� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 

� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 
πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  

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

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 

 
 


