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Αναχωρήσεις:   06.07,  01.08,  09.08       8 Ημέρες 
 

Οι κρυμμένες ομορφιές της Σκωτίας  

Νησί Μαλ (Εσωτερικές Εβρίδες), Χάιλαντς 
 

Με όλο τον χρόνο αφιερωμένο στην Σκωτία 
 

Γλασκώβη, Τρόσσακς, Λοχ Λόμοντ, Όμπαν, Φορτ Ουίλιαμ, Isle of Mull (Εσωτερικές Εβρίδες) Φορτ Αουγκούστους, 

Λοχ Νες, Ίνβερνες, Άβιεμορ, Μπλαιρ Αθολ, Πιτλόχρι, Σαιντ Άντριους, Μπάνοκμπερν, Κάστρο Στέρλινγκ, Κάστρο 

Εδιμβούργου, Εδιμβούργο 

 

 

Ένας πλήρης γύρος της Σκωτίας από το νοτιότερο στο 
βορειότερο άκρο της και ξανά στον νότο, που θα μας 
δείξει κρυμμένες ομορφιές της, λίμνες και φιόρδ  
 

Η Σκωτία αποτελεί το βόρειο τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Πρωτεύουσά της είναι το Εδιμβούργο 
(μία από τις 5 ωραιότερες πόλεις του κόσμου), αλλά μεγαλύτερη πόλη της είναι η Γλασκώβη, που 
στην ευρύτερη αστική της περιοχή συγκεντρώνει τον μισό σχεδόν πληθυσμό της χώρας. 
Η Σκωτία χωρίζεται σε δύο περιοχές: στις ορεινές περιοχές (Highlands) και στις πεδινές περιοχές 
(Lowlands). Αντίστοιχα οι κάτοικοί της, που είναι κυρίως κέλτικης προέλευσης, χωρίζονται σε 
ορεινούς (Χάιλαντερς/Highlanders) και πεδινούς (Λόουλαντερς/Lowlanders). Οι Χάιλαντερς ζουν 
στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια της χώρας και θεωρούν τους εαυτούς τους, τους πιο γνήσιους 
Σκωτσέζους. Τα Highlands είναι μια περιοχή υπέροχη, συχνά ομιχλώδης και μυστηριακή. Γεμάτη 
πύργους, lochs (λίμνες) και glens (ποτάμια), που ξεπροβάλλουν πίσω από γρανιτένιους βράχους, 
αλλά κι απόκοσμα εξωπραγματικά τοπία, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη. 
Η ομορφιά του τοπίου συναγωνίζεται τη φιλόξενη διάθεση των ντόπιων. 

 

 

Επίσκεψη στο Νησί Μαλ (Isle of Mull), ένα από  
σημαντικότερα νησιά της Σκωτίας και του νησιωτικού 
συμπλέγματος των Εβρίδων. 
 

***** ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ***** 

Εξαιρετικά σπάνιο την καλοκαιρινή περίοδο, 
για να έχουμε την πόλη “στα πόδια μας”!!! 
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Το πλεονέκτημα του ταξιδιού: 
Το βασικό πλεονέκτημα του παρόντος προγράμματος είναι οι πτήσεις. 

Με τέλεια connections  και σχεδόν “απευθείας πτήσεις” φτάνουμε στο Εδιμβούργο το πρωί (!) 

10:15 π.μ.(!!) κι αναχωρούμε 15:45. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε βραδινές αφίξεις και 

ουσιαστικά χαμένες μέρες. Επιπλέον η KLM  έχει την καλύτερη διαδρομή για το Εδιμβούργο 

λόγω της θέσης του Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ βρίσκεται στη νοητή ευθεία που ενώνει την 

Αθήνα με το Εδιμβούργο. 

Βλέπετε, μας αρέσει να προσέχουμε πάντα τις πτήσεις που προαγοράζουμε για εσάς! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Η Σκωτία λόγω του μεγάλου κόστους διαμονής ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, υπήρξε μια ”αδικημένη” 

περιοχή μια και στα προγράμματά της αφιερωνόταν λίγος χρόνος κι αντιμετωπιζόταν σαν μικρή προσθήκη 

σε εκδρομές του τύπου "Αγγλία–Σκωτία", με ένα πούλμαν να "τρέχει" από το Λονδίνο μέχρι τον βορρά και 

πάλι πίσω μέσα σε 8 Ημέρες! 

Στο Versus, εδώ και χρόνια της δίνουμε την αξία που της αξίζει. Επιπλέον, μετά την περσυνή επιτυχία, 

προσθέτουμε και φέτος τον Ιούλιο κι ένα νησί στις εσωτερικές Εβρίδες, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

Στο επίκεντρο του προγράμματος λοιπόν κρυμμένες ομορφιές της Σκωτίας που ανακαλύψαμε και σας 

προσφέρουμε. Πάντα στο επίκεντρο η Σκωτσέζικη ύπαιθρος, τα περίφημα Χάιλαντς και Λόουλαντς, με τα 

κάστρα και τις θρυλικές της λίμνες! 

Η πληθωρική διαμονή σε μια από της ομορφότερες πόλεις στον κόσμο το Εδιμβούργο και μάλιστα στο 

κέντρο του για ατελείωτες βόλτες, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για το καλοκαίρι, είναι από μόνη της ένα 

αδιαπραγμάτευτο πλεονέκτημα. 

Ένα πρόγραμμα λοιπόν όλο αφιερωμένο στη Σκωτία. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 
 

 Προσοχή: οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 Πτήσεις από και προς την Σκωτία προς αποφυγήν άσκοπων οδικών χιλιομέτρων στην Αγγλία και 

χασίματος χρόνου μέσω Λονδίνου 

 Ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Μαλ (Isle of Mull) στο σύμπλεγμα των Εβρίδων, στην δυτική ακτογραμμή, 

με τα σκωτσέζικα φιόρδ, τις λίμνες και τα εκπληκτικά τοπία (το κόστος του πλοιαρίου περιλαμβάνεται) 

Τα ξενοδοχεία μας: 

 Γλασκώβη: 1 Διανυκτέρευση στο εξαιρετικό ξενοδοχείο Jurys’s Inn 4* με πρωινό 

 Όμπαν: 2 Διανυκτερεύσεις στο Best Western the Queens 4* στο Oban με πρωινό, για την εξερεύνηση 

της περιοχής και την ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Μαλ των Εβρίδων 

 Άβιεμορ: 1 Διανυκτέρευση στα Scottish Highlands, στο κλασσικό MacDonald Highlands Resort Hotel 4*  

με πρωινό 

 Εδιμβούργο: 3 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Apex City 4* & George Edinburgh 4* με πρωινό, στην 

καρδιά της πόλης, εξαιρετικά σπάνιο για την καλοκαιρινή περίοδο! 

 Έμπειρος και καταρτισμένος αρχηγός 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel 
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Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1572 06/07/2017 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1279 06/07/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 09:45 10:15 

KL 1286 13/07/2017 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 15:45 18:20 

KL 1581 13/07/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1572 01/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1279 01/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 09:45 10:15 

KL 1286 08/08/2017 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 15:45 18:20 

KL 1581 08/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1572 09/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1279 09/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 09:45 10:15 

KL 1286 16/08/2017 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 15:45 18:20 

KL 1581 16/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 (+1) 
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Το δρομολόγιο στον χάρτη 
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 Επισκεφθείτε "την Αθήνα του Βορρά", το πανέμορφο Εδιμβούργο 

 Κάντε μια μίνι "κρουαζιέρα" στη μυστηριώδη λίμνη Λοχ Νες και αναζητήστε τη Νέσι, 

το θρυλικό τέρας που ζει στα νερά της 

 Γνωρίστε την πανέμορφη, αναγεννημένη Γλασκώβη. 

 Ανακαλύψτε το νησί Μαλ στο σύμπλεγμα των Εβρίδων, στην δυτική ακτογραμμή, 

με τα σκωτσέζικα φιόρδ, τις λίμνες και τα εκπληκτικά τοπία 

 

 
 

Μια εκδρομή αφιερωμένη στην Σκωτία, με έμφαση στα σπουδαιότερα αξιοθέατά της, χωρίς 

παραπλανητικές προσθήκες του τύπου "Αγγλία - Σκωτία", με ένα πούλμαν να "τρέχει" από 

το Λονδίνο μέχρι τον βορρά και πίσω πάλι μέσα σε 8 Ημέρες! 

Ένα γεμάτο πρόγραμμα, χωρίς "πασαλείμματα" και περιττά τρεχάματα από πόλη σε πόλη, 

όπου φαινομενικά προβάλλονται τα πάντα και τελικά σου μένει "ένα τίποτα", με πολύ 

κούραση και πολλά χιλιόμετρα.  

Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από επισκέψεις σε σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, θα έχετε 

και τον χρόνο να χαρείτε το Εδιμβούργο - μια από τις πέντε ωραιότερες πόλεις του κόσμου 

- την αναγεννημένη Γλασκώβη και φυσικά να γνωρίσετε την Σκωτσέζικη ύπαιθρο, τα 

περίφημα Χάιλαντς και Λόουλαντς με τα κάστρα και τις θρυλικές της λίμνες, με διαμονή σε 

ξενοδοχεία προ-κρατημένα εδώ και μήνες.  
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ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα ταξίδι-περιήγηση στην Σκωτία, που πέρα από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, 

το πανέμορφο Εδιμβούργο και την αναγεννημένη Γλασκώβη, θα απολαύσουμε 

τα περίφημα highlands με την πρωτεύουσά τους Ίνβερνες και το Άβιεμορ,  τις 

υπέροχες λίμνες τους και τα θρυλικά τους κάστρα, καθώς και το νησί Μαλ (Isle Of 

Mull) στο σύμπλεγμα των Εβρίδων. 
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APEX CITY Hotel 

Δίπλα στον πιο δρόμο του Εδιμβούργου, 

The Royal Mile (κόκκινη γραμμή). 

Το Apex City of Edinburgh Hotel 

βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής 

Grassmarket, στο κέντρο του 

Εδιμβούργου, λίγα μόλις λεπτά μακριά 

από τη λεωφόρο The Royal Mile. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει βραβευμένο 

εστιατόριο και boutique υπνοδωμάτια 4 

αστέρων 

Όλα τα υπνοδωμάτια είναι πολυτελή και 

εξοπλισμένα με μεγάλα κρεβάτια, LCD 

τηλεόραση 42 ιντσών, υψηλής ποιότητας 

προϊόντα περιποίησης και δωρεάν Wi-Fi.  

 

          GEORGE Hotel (09.08) 

Το ιστορικό και καλαίσθητο Principal Edinburgh George Street είναι το πρώην The George Hotel 

και βρίσκεται σε μια αξιοζήλευτη τοποθεσία στο κέντρο του Εδιμβούργου, κοντά στο Κάστρο του 

Εδιμβούργου, το πάρκο Princes Street Gardens και το Παλάτι Holyrood. 

Προσφέρει κομψά δωμάτια, καθώς και αίθουσες συνεδριάσεων και συσκέψεων. 

Αυτό το διατηρητέο κτήριο με τη χαρακτηριστική πρόσοψη σχεδιάστηκε τουλάχιστον 200 χρόνια 

πριν, ενώ η πλειοψηφία των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων έχουν μεταμορφωθεί στο 

πλαίσιο ενός εκτενούς προγράμματος ανακαίνισης. 

Η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων ανταποκρίνεται στο μεγαλείο του παρελθόντος, χάρη 

στις απλές λεπτομέρειες και τη χρήση πολυτελών υλικών 

Κάθε δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση επίπεδης οθόνης, δωρεάν Wi-Fi και ιδιωτικό μπάνιο 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Εξαιρετικά σπάνιο την καλοκαιρινή περίοδο, 

για να έχουμε την πόλη “στα πόδια μας”!!! 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ  (Πτήση, Ξενάγηση)  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 

Εδιμβούργο. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για 

την πανέμορφη, αναγεννημένη Γλασκώβη. Μια 

παλαιότερα άσχημη και βιομηχανική πόλη, έχει 

μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα ακόμη κόσμημα 

της Σκωτίας. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης κατά 

τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα 

σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την Πλατεία 

του Γεωργίου με τα επιβλητικά Bικτωριανά κτίρια, 

το πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, τον ναό του St 

Mungo, καθώς και την παλιά Γεωργιανή 

συνοικία. Βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού 

κέντρου της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΛΑΣΚΩΒΗ – ΤΡΟΣΣΑΚΣ – ΛΙΜΝΗ ΛΟΜΟΝΤ – ΟΜΠΑΝ 

Πρωινή αναχώρηση για τη μεγαλύτερη λίμνη της Βρετανίας, την Λόμοντ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 

διασχίζοντας το Εθνικό πάρκο Τρόσσακς, με τα ωραιότερα τοπία των νότιων Highlands.  Στη διαδρομή μας 

θα έχουμε επιλεγμένες στάσεις για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το υπέροχο τοπίο και μέσω των 

λιμνών Awe, Kilchum, Castlem και Etive με το κάστρο Dunstaffnage και θα φθάσουμε στην περιοχή της 

λίμνης Όμπαν.  Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΟΜΠΑΝ – ISLE OF MULL – ΟΜΠΑΝ 

Ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Μαλ (Isle of Mull), ένα 

από τα μεγαλύτερα νησιά της Σκωτίας και του 

νησιωτικού συμπλέγματος των Εβρίδων. 

Κατά τη σημερινή ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να 

επισκεφθούμε κι ένα αποστακτήριο παραγωγής 

ουίσκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΟΜΠΑΝ – ΦΟΡΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜ – 

ΙΝΒΕΡΝΕΣ/ΑΒΙΕΜΟΡ 

Πρωινή αναχώρηση για μια θαυμάσια διαδρομή στα 

περίφημα Χάιλαντς της Σκωτίας. Από το Φορτ 

Ουίλιαμ, στους πρόποδες της υψηλότερης 

βρετανικής βουνοκορφής Μπεν Νέβις, φθάνουμε στο 

Φορτ Ωγκάστας και στη συνέχεια θα κινηθούμε παράλληλα με τη μυστηριώδη λίμνη Νες (Loch Ness) και "τη 

Νέσι" της, το τέρας που θρυλείται ότι ζει στα νερά της. Επιβίβαση σε πλοιάριο για μια ωριαία κρουαζιέρα στη 

λίμνη (προαιρετικά, £ 30), κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε από κοντά το ωραιότατο τοπίο με τα 

ερείπια του κάστρου Χουργάρτ. Αποβίβαση στις παρυφές της πρωτεύουσας των Χάιλαντς, το Ίνβερνες. 

Άφιξη και επίσκεψη στην πόλη. Τελικός μας προορισμός για σήμερα είναι το Άβιεμορ, όπου θα 

διανυκτερεύσουμε. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΒΙΕΜΟΡ – ΣΑΙΝΤ ΑΝΤΡΙΟΥΣ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινή αναχώρηση για το Εδιμβούργο. Στη διαδρομή 

μας θα δούμε το διάσημο κάστρο Μπλαιρ, έδρα των 

δουκών Μπλαιρ Άθολλ. Ακολούθως κινούμαστε μέσω 

του Κιλλικράνκι και της περιοχής του Πιτλόχρι προς το 

Σαιντ Άντριους. Στάση και επίσκεψη στην πόλη με το 

παλαιότερο πανεπιστήμιο της Σκωτίας και παγκόσμια 

πρωτεύουσα του Golf! Στη συνέχεια θα διασχίσουμε 

την παλαιότερη κρεμαστή γέφυρα της Σκωτίας, την 

περίφημη γέφυρα του ποταμού Φορθ (Firth of Forth) 

και θα καταλήξουμε στην "Αθήνα του Βορρά", το 

πανέμορφο Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 
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6η ΗΜΕΡΑ: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (Ξενάγηση)   

Η πρωινή μας ξενάγηση θα ξεκινήσει 

από το Γεωργιανό τμήμα της πόλης, 

που άρχισε να κτίζεται στα μέσα του 

18ου αιώνα. Θα δούμε υπέροχες 

πλατείες, μεγάλους δρόμους και 

ιστορικά κτίρια, που διατηρούν μέχρι 

σήμερα τη μεγαλοπρέπειά τους. 

Συνεχίζοντας, θα ανεβούμε στον 

λόφο Calton, όπου βρίσκεται το 

μνημείο του Νέλσωνα και ο ημιτελής 

Παρθενώνας. Από την κορυφή του 

λόφου θα απολαύσουμε την 

πανοραμική θέα της πόλης. Στη 

συνέχεια θα περάσουμε από το ιστορικό παλάτι του Χόλιρουντ - την επίσημη κατοικία της Βασιλικής 

οικογένειας, που το χρησιμοποιεί ως κατοικία όταν επισκέπτεται την Σκωτία. Δια μέσου του Royal Mile - του 

Βασιλικού Μιλίου - θα διασχίσουμε την παλιά πόλη του Εδιμβούργου, βλέποντας το Τόλμπουθ (Tolbooth), το 

σπίτι του Τζον Νοξ και την παλιά αγορά Grass Μarket στους πρόποδες του πύργου. Στο τέλος της 

ξενάγησής μας θα σταματήσουμε για επίσκεψη στο ιστορικό κάστρο του Εδιμβούργου (προαιρετική 

είσοδος). Εδώ εκτίθενται "τα κοσμήματα του στέμματος" δηλαδή, το Στέμμα, το Σπαθί, το Βασιλικό Σκήπτρο, 

όπως και η θρυλική Λίθος του Scone ή Λίθος του πεπρωμένου. Θα δούμε επίσης το μικρό παρεκκλήσι της 

Αγίας Μαργαρίτας (900 ετών) και το Μαυσωλείο των Σκωτσέζων πεσόντων στρατιωτών. Απόγευμα 

ελεύθερο για βόλτες στην υπέροχη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να 

συμμετάσχετε (προαιρετικά) σε μία Σκωτσέζικη βραδιά με παραδοσιακούς χορούς. Διανυκτέρευση.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΝΟΚΜΠΕΡΝ – ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

(Ολοήμερη εκδρομή) 

Πρωινή αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία 

με τα Χάιλαντς - μια  εκδρομή στην κεντρική 

Σκωτία, με ιστορική σημασία για την 

ανεξαρτησία της χώρας και το παλαιό 

μεγαλείο της. Πρώτη μας στάση θα είναι στο 

Μπάνοκμπερν, όπου δόθηκε το 1314 η 

περίφημη μάχη, στην προσπάθεια 

ανεξαρτησίας των Σκωτσέζων με τους 

Χαιλάντερς του, απέναντι στον Αγγλικό στρατό 

του Εδουάρδου Β΄. Στη συνέχεια 

κατευθυνόμαστε στο Κάστρο του Στέρλινγκ, 

ένα από τα πιο διάσημα της Σκωτίας. Εδώ 

έζησαν πολλοί Σκωτσέζοι βασιλείς, όπως οι 

Στιούαρτ, ο Ιάκωβος Δ' και Ε', ο πατέρας της 

Μαρίας Στιούαρτ. Εδώ εστέφθη βασίλισσα της 

Σκωτίας η Μαρία  Στιούαρτ σε ηλικία 6 ημερών. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο 

Εδιμβούργο. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

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: 06.07 

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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 01.08, 09.08 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 550 € 

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. 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά  εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και συγκεκριμένα: 

. Γλασκώβη: 1 Διανυκτέρευση στα εξαιρετικά ξενοδοχεία Jyrys’s Inn 4* 

. Όμπαν: 2 Διανυκτερεύσεις στο Best Western The Queens Hotel 4* για την εξερεύνηση της περιοχής και την 

ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Mull των Εβρίδων. 

. Άβιεμορ: 1 Διανυκτέρευση στα Scottish Highlands, στο κλασσικό MacDonald Highlands Resort Hotel 4*  με 

πρωινό  

. Εδιμβούργο: 3 Διανυκτερεύσεις στα ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΑ ξενοδοχεία Apex City 4* & στο ξενοδοχείο George 4*  

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 

πούλμαν  

 Ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Μαλ (Isle of Mull. (το κόστος του πλοιαρίου περιλαμβάνεται) 

 Έμπειρος αρχηγός, συνοδός, ξεναγός του Γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φόροι πόλεων, φιλοδωρήματα, επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας κλπ., 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: 300.00 €  
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, η βόλτα με πλοιάριο στη λίμνη Λοχ Νες, είσοδοι σε κάστρα και 

αποστακτήρια Ουίσκυ. 
 
 
 
 

 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

 

 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράμματα  
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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.  

  
 

 
 

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.  
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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””  
  

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  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 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 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. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

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

 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 τον θεμέλιο λίθο τον 

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 - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 

ειδική κάρτα μέλους.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
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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 τον 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. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για αμερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. 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  
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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!!!!!! 

 
 


