
 

 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλειες πτήσεις, με πρωινή άφιξη στην Κατάνια και απογευματινή 
αναχώρηση από Παλέρμο, για να αποφύγουμε τα πισωγυρίσματα 

 
Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις 
σημαντικότερες πόλεις και στα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (σε πολλούς δημόσιους 
χώρους δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει 
μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός, η ξενάγηση περιορίζεται εντός του 
πούλμαν) 
 
Με διαμονή στις σημαντικότερες πόλεις της Σικελίας -Κατάνια, Συρακούσες, Ακράγαντα 
και Παλέρμο- για να νιώσετε το σφυγμό τους και τη βραδινή ζωή τους και όχι πέρασμα - 
αστραπή με ατέλειωτες οδικές διαδρομές από Παλέρμο και Κατάνια, χωρίς ενδιάμεσες 
διανυκτερεύσεις, για να τα δούμε όλα σε μία ημέρα  
 
Διαμονή στις Συρακούσες για να απολαύσουμε την Ορτυγία το βράδυ  

 

 
 
 
 
 
 

      Αναχωρήσεις: 12.04, 14.04, 30.04, 04.06, 24.06                 7 ημέρες 
   

Πανόραμα Σικελίας, Μεγάλη Ελλάδα  
 

Κατάνια, Ταορμίνα, Αίτνα, Συρακούσες, Νότο, Ακράγαντας, Σελινούντας,  
Σεγέστη, Ερικία, Παλέρμο, Μονρεάλε, Tσεφαλού 

Το ταξίδι best seller που οι ταξιδιώτες ανέδειξαν ως το «καλύτερο ταξίδι στη Σικελία»                                                                                        



 

 

 
 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

� Ένα αεροπορικό πλούσιο 7ήμερο πρόγραμμα στη Σικελία, για τους ταξιδιώτες που θέλουν πραγματικά 

να γνωρίσουν ολόκληρο το νησί χωρίς να τους «βγει η ψυχή», όπως σε διάφορα οδικά προγράμματα. 

� Τέλειες πτήσεις με πρωινή άφιξη στην Κατάνια και απογευματινή αναχώρηση από Παλέρμο, για να 

αποφύγουμε τα πισωγυρίσματα και άσκοπες διανυκτερεύσεις. 

� Με διαμονή στις σημαντικότερες πόλεις της Σικελίας - Κατάνια, Ακράγαντα και Παλέρμο. 

� Διαμονή στις Συρακούσες για να απολαύσουμε την Ορτυγία το βράδυ. 

� Με εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις, βραδινές επισκέψεις φωταγωγημένων αρχαιολογικών χώρων, αλλά 

και χρόνο για ψώνια και άλλες ευχάριστες δραστηριότητες. 

� Διανυκτέρευση στον Ακράγαντα (όχι βιαστικό πέρασμα). 

� Διαμονή σε πολύ καλά κεντρικά ξενοδοχεία 4* εξασφαλισμένα από το Versus (ο φόρος περιλαμβάνεται, 

δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά). 

� Ένα δείπνο στον Ακράγαντα. 

� Προσοχή: οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων και τα check points καθώς και τα φιλοδωρήματα 

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

� Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις σημαντικότερες πόλεις 

και στα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε. 

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



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 12/04/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 1731 12/04/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ 09:15 10:30 

AZ 1794 18/04/2017 ΠΑΛΕΡΜΟ - ΡΩΜΗ 19:20 20:30 

AZ 722 18/04/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 14/04/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 709 14/04/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ 08:20 09:35 

AZ 1794 20/04/2017 ΠΑΛΕΡΜΟ - ΡΩΜΗ 19:20 20:30 

AZ 722 20/04/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 30/04/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 1709 30/04/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ 08:20 09:35 

AZ 1794 06/05/2017 ΠΑΛΕΡΜΟ - ΡΩΜΗ 19:20 20:30 

AZ 722 06/05/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 04/06/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 1731 04/06/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ 09:15 10:30 

AZ 1794 10/06/2017 ΠΑΛΕΡΜΟ - ΡΩΜΗ 19:20 20:30 

AZ 722 10/06/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



 

 

 

 

 

 

 
 

«Η Σικελία από άκρη σε άκρη» είναι μια περιγραφή που απεικονίζει επ’ ακριβώς αυτό το πρόγραμμα. 

Είναι γνωστή η επιτυχία του Versus στο «ελληνικό» κομμάτι της Ιταλίας, λόγω των 

εμπεριστατωμένων ξεναγήσεων αλλά και λόγω των έμπειρων στην περιοχή αρχηγών μας. Αυτό, 

όμως, το πρόγραμμα είναι κάτι παραπάνω από μεστό και γεμάτο. Είναι ένα καλά δομημένο ταξίδι, που 

ξεκινά από την Κατάνια και καταλήγει στο Παλέρμο. 

Με επισκέψεις σε σημαντικά αξιοθέατα της Ανατολικής, Νότιας και Δυτικής Σικελίας, όπως στο 

«Μαργαριτάρι του Ιονίου», την Ταορμίνα, στις εκπληκτικές Συρακούσες, στο μαγευτικό Ακράγαντα με 

τους 12 αρχαιοελληνικούς ναούς του, στο Σελινούντα, στην Ερικία, στη Σεγέστη, στην Τσεφαλού κ.α. 

Ένα πολιτιστικό ταξίδι αναψυχής στη διαφορετική Ευρώπη του Versus, χωρίς ελεύθερες ημέρες και 

προαιρετικές εκδρομές, που σε άλλα προγράμματα παρουσιάζονται συνήθως σαν... «ευκαιρίες». 

 

� Περιπλανηθείτε στα φιδωτά δρομάκια της κοσμοπολίτικης Ταορμίνας. 

� Απολαύστε τη συναρπαστική θέα από το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, τη 

φοβερή Αίτνα. 

� Εξερευνήστε τον Αρχαιολογικό Χώρο των Συρακουσών, της σπουδαιότερης κάποτε πόλης της 

Σικελίας. 

� Θαυμάστε τους αρχαιοελληνικούς ναούς στο Πάρκο του Ακράγαντα. 

� Αγναντεύστε τη φωταγωγημένη κοιλάδα των ναών το βράδυ, με ένα ποτό στο χέρι.  

� Ανακαλύψτε τη γεμάτη μύθους μεσαιωνική πόλη Έριτσε, που δεσπόζει στην πόλη Τράπανι με 

τις αλυκές της και τα νησάκια της Εγάδης. 

� Περιηγηθείτε στο Παλέρμο, την πλουσιότερη από πλευράς τέχνης μεγαλούπολη της Σικελίας. 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση  

 

Το Σικελικό Πανόραμα σε 7 ημέρες. Ένα πολιτιστικό ταξίδι αναψυχής. Ένα 

οδοιπορικό στη Σικελία, που έχει αφετηρία την Κατάνια και τερματισμό στο 

Παλέρμο. Με επισκέψεις σε σημαντικά αξιοθέατα της Ανατολικής, Νότιας και 

Δυτικής Σικελίας, όπως στο «Μαργαριτάρι του Ιονίου», την Ταορμίνα, στις 

εκπληκτικές Συρακούσες, στο μαγευτικό Ακράγαντα με τους 12 

αρχαιοελληνικούς ναούς του, στο Σελινούντα, στη Σεγέστη, στην Ερικία, στην 

Τσεφαλού και σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία. 

 

ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΑΣ 
KATANIA : EXCELSIOR CATANIA  4* & ΝΗ CATANIA CENTRO 
 
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ: MERCURE SIRACUSA 4* 
 
ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ: COLLEVERDE PARK & SPA 4* & BAIA di ULISSE & SPA 4* 
 
ΠΑΛΕΡΜΟ: EXCELSIOR 4* & MERCURE PALERMO CENTRO 
 
Έµπειροι Ελληνόφωνοι ΤΟΠΙΚΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 



 
 
 
 
 
 

Ο ιστορικός Ακράγαντας (Agrigento) ιδρύθηκε το 580 π.Χ. από αποίκους της Γέλας. Αναπτύχθηκε 

πολύ γρήγορα και έγινε µία από της πλουσιότερες ελληνικές αποικίες της λεγόµενης Μεγάλης 

Ελλάδας.  

Πέρασε για 16 χρόνια από το πολίτευµα της τυραννίας, ενώ το 406 π.Χ. καταλύθηκε το 

δηµοκρατικό της πολίτευµα, αφού πρώτα λεηλατήθηκε από τους Καρχηδόνιους.  

Οι αρχαιοελληνικοί ναοί της περιοχής σώζονται µέχρι τις ηµέρες µας και µάλιστα σε πολύ καλή 

κατάσταση. Ο Ναός της Οµόνοιας είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα οικοδοµήµατα, που 

µαρτυρούν το υψηλό βιοτικό επίπεδο του τότε πολιτισµού, ο οποίος λόγω της µετατροπής του σε 

Βασιλική της Πρωτοχριστιανικής Εποχής έχει σωθεί σχεδόν ακέραιος.  

Όλη η περιοχή αποτέλεσε ισχυρό κέντρο µε µεγάλη εµπορική και πολιτιστική ανάπτυξη και από εκεί 

ο Ελληνισµός έδωσε τα φώτα του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα επιτεύγµατα των Ελλήνων αποίκων 

στο χώρο της τέχνης, της επιστήµης και της φιλοσοφίας είναι φανερά στους σωζόµενους ναούς 

του Ακράγαντα. Ο Ακράγαντας ανήκει σήµερα στα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς της UNESCO. 

Ο ιστορικός Ακράγαντας 



 

 
Οι Συρακούσες βρίσκονται στην ανατολική ακτή της Σικελίας και ιδρύθηκαν από τους 
αρχαίους Έλληνες στο 734 π.Χ. Κορίνθιοι και Τεναάτες ήταν οι πρώτοι άποικοι της 
περιοχής και οι δηµιουργοί της πόλης. Αποτελούσε τη σηµαντικότερη πόλη της 
Μεγάλης Ελλάδας και σήµερα αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες αρχαίες ελληνικές 
πόλεις. Το 212 π.Χ. υποδουλώθηκε στους Ρωµαίους.  
Τα εντυπωσιακά ερείπια του κέντρου της αρχαίας πόλης αποτελούν Μνηµείο 
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.  
Τα τείχη της ήταν ισχυρότατα και είχαν µήκος 28 χλµ. Περιτριγύριζαν την πόλη που 
στολιζόταν από υπέροχα ανάκτορα, όπως αυτό του Ιέρωνα, τους ναούς της Αθηνάς 
και της Αρτέµιδας καθώς και το περίφηµο Θέατρο των Συρακουσών. 
Η παλιά πόλη των Συρακουσών, η Ορτυγία, είναι ένας υπέροχος τόπος. 
Οι επισκέπτες, περπατώντας στα σοκάκια, έχουν την αίσθηση ότι η ιστορία της πόλης 
είναι ζωντανή και ξεδιπλώνεται γύρω τους. 

 
 
 
 

 
 

 

Η Σικελία είναι αυτόνοµη περιοχή της Ιταλίας και το µεγαλύτερο νησί όχι µόνο της 
Μεσογείου, αλλά και της Ευρώπης. Χωρίζεται από την ηπειρωτική Ιταλία και ειδικότερα 
από την περιοχή της Καλαβρίας µε τα στενά της Μεσσήνης (3 χλµ.). Πρωτεύουσα του 
νησιού είναι το Παλέρµο. 
Στο σταυροδρόµι της Μεσογείου, η Σικελία είναι πλούσια σε αρχαιότατο παρελθόν.  
Αρχαίοι Έλληνες, Φοίνικες, Καρχηδόνιοι, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί, αλλά και Άραβες, 
Νορµανδοί, Φράγκοι και Ισπανοί έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο νησί. 
Ύστερα από 25 αιώνες ξένης κυριαρχίας οι Σικελοί είναι αποδέκτες µιας εντυπωσιακής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, από την αρχιτεκτονική της Magna Grecia (Μεγάλη Ελλάδα) 
µέχρι τη γοητευτική αραβική δεξιοτεχνία και τη νορµανδική αυστηρότητα. 
Κάθε τµήµα της έχει τη δική του προσωπικότητα: οι αρχαιοελληνικές επιρροές είναι 
εµφανείς στα νότια και τα ανατολικά, τα φοινικικά και αραβικά µνηµεία είναι µάρτυρες 
της δικής τους ιστορίας στα δυτικά, ενώ βόρεια, στην πρωτεύουσα Παλέρµο, 
βρίσκονται µοναδικά κτίρια αναγεννησιακής και µπαρόκ αρχιτεκτονικής. 
∆εν είναι, όµως, µόνο η ιστορία που κάνει τους χιλιάδες επισκέπτες να γοητεύονται από 
το νησί.  
Όλη αυτή η ποικιλία επεκτείνεται και στα τοπία της: από την µπαρουτοκαπνισµένη Αίτνα 
µέχρι τη σµαραγδένια ακτογραµµή της και τη µεσογειακή της οµορφιά.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Συρακούσες 

Η Σικελία 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ (ΠΡΩΙΝΗ ΠΤΗΣΗ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, την Κατάνια, µε 
ενδιάµεση στάση στη Ρώµη. Άφιξη και ξενάγηση στην ιστορική πόλη, που είναι χτισµένη στους πρόποδες 
της Αίτνας. Ήταν αποικία που ιδρύθηκε από Χαλκιδείς από τη Νάξο της Σικελίας. Η πόλη είναι γνωστή για τον 
µπαρόκ ρυθµό των κτιρίων της και για τη µαύρη πέτρα που χρησιµοποιούν για την κατασκευή τους από τα 

ηφαιστειογενή πετρώµατα της Αίτνας. Θα περπατήσουµε στην παλιά πόλη κατά µήκος της οδού Ετνέα, θα 
δούµε την Πλατεία Ντουόµο µε τον καθεδρικό ναό και το άγαλµα του Liotru, σύµβολο της πόλης, το 
ρωµαϊκό αµφιθέατρο, το κτίριο της όπερας, το πανεπιστήµιο και το Ανάκτορο των Μπισκάρι. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ (ΕΚ∆ΡΟΜΗ) 

Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό την Αίτνα -το 
µεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, που 
εξακολουθεί να απειλεί µε τις εκρήξεις του την περιοχή-, 
όπου θα ανέβουµε σε υψόµετρο 1.800 µ. Εκεί θα δούµε 
τον κρατήρα Silvestri και θα απολαύσουµε µια 
πανοραµική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τα γύρω 

νησάκια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την 
Ταορµίνα, το αρχαίο ελληνικό Ταυροµένιο, αποικία των 
Ναξίων, χτισµένη το 400 π.Χ. Άφιξη στην πόλη που οι 
Ιταλοί ονοµάζουν «Μαργαριτάρι του Ιονίου». 
Λουλουδιασµένη, κοµψή, κοσµοπολίτικη, µε ατέλειωτα 
φιδωτά δροµάκια και κατοικίες παλαιών Ευρωπαίων 

ευγενών, τόπος καλλιτεχνών, συγγραφέων, στοχαστών 
και διανοουµένων, µε το δραµατικό σκηνικό της Αίτνας 
να δεσπόζει παντού, ένας τόπος µε ασύγκριτες 
οµορφιές (η άνοδος και η κάθοδος στην Ταορµίνα 

µπορεί να γίνει και µε το τελεφερίκ). Θα περιηγηθούµε µε τα πόδια στο κέντρο της πόλης που είναι ένα 

αριστούργηµα από παλαιά νεοκλασικά αρχοντικά και παλάτια και θα επισκεφτούµε το διάσηµο αρχαίο 



ελληνικό της θέατρο µε την υπέροχη πανοραµική θέα στο πέλαγος. Χρόνος για καφέ και παγωτό και 

επιστροφή στην Κατάνια αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ (Ο∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ & ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ)- ΝΟΤΟ- ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ 
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία ελληνική πόλη των Συρακουσών. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας 
στον αρχαιολογικό χώρο θα δούµε το αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το Ρωµαϊκό Αµφιθέατρο και το «Αυτί του 
∆ιονύσου». Σειρά έχει το «νησάκι της Ορτυγίας», όπως αποκαλείται το παλιό ιστορικό κέντρο της πόλης που 

χτίστηκε από τους Αραγόνες, όπου και θα δούµε τη διάσηµη κρήνη της Αρετούσας και θα έχουµε χρόνο 
ελεύθερο στη σπουδαιότερη και σηµαντικότατη πόλη των Συρακουσών. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο µας. Θα συνεχίσουµε την ξενάγησή µας στην 
πόλη Νότο. Η αρχαία ονοµασία της ήταν Netum -όπως 
την αναφέρει ο Κικέρων- και, σύµφωνα µε τη µυθολογία, 
ο ∆αίδαλος σταµάτησε εδώ όταν πετούσε πάνω από το 

Ιόνιο Πέλαγος, το ίδιο και ο Ηρακλής µετά τον 7ο άθλο 
του. Η πόλη έχει εκπληκτικά αραβικά και νορµανδικά 
µνηµεία - µάρτυρες της διαχρονικής της ιστορίας. Η Νότο 
είναι γνωστή και ως η «Σικελική πόλη του Μπαρόκ», όπως 
π.χ. το παλιό δηµαρχείο κ.ά. Επιστροφή στις Συρακούσες. 
Το βραδάκι προτείνουµε άλλη µια βόλτα στην πόλη των 

Συρακουσών και επίσκεψη στον καθεδρικό ναό στο νησί 
της Ορτυγίας ή στη βασιλική της Οσίας Λουκίας 
(προστάτιδας της πόλης), µια βυζαντινή εκκλησία στα 
υπόγεια της οποίας βρίσκονται και οι κατακόµβες της 
Οσίας Λουκίας. ∆ιανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ (ΑΓΚΡΙΤΖΕΝΤΟ, Ο∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ) 
Νωρίς σήµερα το πρωί αφήνουµε τις Συρακούσες µε προορισµό τον Ακράγαντα, µία από τις 
επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας. Άφιξη και ξενάγηση στον εκπληκτικό αρχαιολογικό του χώρο 
µε τους αρχαίους ελληνικούς ναούς, ορισµένοι από τους οποίους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Θα 
δούµε τους ναούς του Ηρακλή, του ∆ιός, της Ήρας, τον τεράστιο δωρικό ναό της Οµόνοιας, ο οποίος, 

χάρη στη µετατροπή του σε πρωτοχριστιανικό ναό, σώζεται σήµερα σχεδόν ακέραιος, το Ναό των 
∆ιόσκουρων (του Κάστορα και του Πολυδεύκη) - από τα ωραιότερα δείγµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης 
κ.ά. Φοβερή µέρα! Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Χαλάρωση και λίγος χρόνος ελεύθερος 
στην όµορφη πόλη. Αργότερα το βραδάκι, θα κάνουµε πάλι µια µικρή αλλά µαγευτική νυχτερινή βόλτα σε 
γνωστό ξενοδοχείο για ένα ποτό και θα απολαύσουµε τη φωταγωγηµένη κοιλάδα µε τους ναούς. Μια 
πανδαισία που θα σας µείνει αξέχαστη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ - ΣΕΓΕΣΤΗ - ΕΡΙΚΙΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ (Ο∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ)  
Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό ακόµα µια ονοµαστή πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, τον Σελινούντα, που 
αποτελούσε τη δυτικότερη eλληνική αποικία της Σικελίας. Φτάνοντας θα επισκεφτούµε το αρχαιολογικό 

πάρκο µε την επιβλητική Ακρόπολη και τα ναϊκά συγκροτήµατά της. Η παραλιακή διαδροµή είναι από µόνη 
της µαγευτική και η άφιξή µας στον Σελινούντα εξίσου εντυπωσιακή! Συνεχίζουµε για τη Σεγέστη, όπου θα 
επισκεφτούµε τον περίφηµο ∆ωρικό Ναό της Σεγέστης µε τις γιγάντιες στήλες του και την πανοραµική θέα 
στην κοιλάδα και στη συνέχεια συνεχίζουµε για τη µεσαιωνική πόλη Έριτσε (Ερικία). Μια πόλη γεµάτη 



µύθους, που αγναντεύει από ψηλά την πόλη Τράπανι µε τις αλυκές της και τα νησάκια της Εγάδης. Άφιξη 

αργά το απόγευµα στο Παλέρµο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΡΜΟ (Ξενάγηση) -  & απογευµατινή εκδροµή στην Τσεφαλού.    
Σήµερα το πρωί θα ξεναγηθούµε στην πλουσιότερη από πλευράς τέχνης µεγαλούπολη της Σικελίας και στα 
περίχωρά της. Το Παλέρµο ή Πάνορµος στην αρχαία Ελληνική, είναι η πρωτεύουσα της Σικελίας. Παλιά 
αποικία των Καρχηδονίων, κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους, τους Νορµανδούς, τους Γάλλους, τους 

Ισπανούς και τους Άραβες και όλοι άφησαν τα σηµάδια τους στην πόλη. Είναι χτισµένο σε µαγευτική 
τοποθεσία, στο βάθος ενός µεγάλου Κόλπου της Β∆ ακτής της Σικελίας, στους πρόποδες του όρους 
Πελεγκρίνο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας θα δούµε µεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό, την 
Μαρτοράνα (πρώην ορθόδοξη εκκλησία, κτισµένη από τον Γεώργιο της Αντιοχείας) µε τα ωραιότατα 
Βυζαντινά ψηφιδωτά, που χοροστατεί την Θεία Λειτουργία σύµφωνα µε την Βυζαντινή ιεροτελεστία στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα. το ιστορικό κέντρο Κουάτρο Κάντι, την Όπερα, την πλατεία της Πραιτόρια κ.ά. 

Λίγος χρόνος ελεύθερος για γεύµα και αναχώρηση για το προάστιο του Μονρεάλε (15 km), όπου θα 
θαυµάσουµε τον καθεδρικό ναό της, έργο των Νορµανδών κατακτητών του 12ου αιώνα, µε τα εκπληκτικά 
µωσαϊκά.  Στην συνέχεια θα βγούµε από την πόλη µε κατεύθυνση τα βόρεια παράλια του νησιού, µε 
προορισµό την παραθαλάσσια και πανέµορφη πόλη της Τσεφαλού. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
Παλέρµο στο Ξενοδοχείο µας.  ∆ιανυκτέρευση. 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΡΜΟ -  Ηµέρα ελεύθερη. Απογευµατινή πτήση για  ΑΘΗΝΑ . 
Πρόγευµα.  Ηµέρα ελεύθερη στο Παλέρµο για να χαρείτε το ιστορικό κέντρο της πόλης, την ζωντανή αγορά 
του και τα καταστήµατα ή για να επισκεφθείτε µνηµεία και µουσεία.   Μεταφορά το απόγευµα στο  
αεροδρόµιο της πόλης για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα.  Άφιξη αυθηµερόν το βράδυ αργά 
στην  Αθήνα 

 
 
 

 

 

 

  

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

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



** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12/04 

755 € 
905 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1155 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 230 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/04 

755 € 
905 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1155 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 230 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 30/04 

739 € 
889 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1139 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 230 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 04/06 

739 € 
889 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1139 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 190 € 
 
 
 



 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα - Κατάνια, Παλέρµο - Αθήνα. 

� Ξενοδοχεία 4*. 
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* (City Taxes). 
� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά. 
� Ένα δείπνο στον Ακράγαντα. 
� Όλες οι µεταφορές από/προς τα αεροδρόµια του εξωτερικού, οι ξεναγήσεις και οι εκδροµές, όπως 

αναγράφονται αναλυτικά στο πρόγραµµα, µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν. 

� ∆ιπλωµατούχοι τοπικοί ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για συνεχείς εµπεριστατωµένες 
ξεναγήσεις. 

� Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην τελική 
τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά. 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

� Ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα Ελληνικά 

 
∆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: 216 €. 
� 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. 

• Ο αριθµός των µονόκλινων δωµατίων είναι περιορισµένος σε πολλά ξενοδοχεία. Σε περίπτωση 

εξάντλησής τους είναι δυνατόν να υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση για χρήση δίκλινου δωµατίου. 

 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/06 

749 € 
899 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1149 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 230 € 
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. 

Απαιτούνται 2 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 & 

2 διανυκτερεύσεις 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. 



∆ΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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. 
  

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.  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 350 € 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 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. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 

υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας. 
 



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, 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. 



 

� ∆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 το θεµέλιο λίθο το 
∆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 - 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. 
 

� ∆ιερεύνηση προορισµών  
∆εν 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. ∆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 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!!! 


