
 

 

Εξερεύνηση της Χαβάης  - Δυτικές ΗΠΑ 
 

3 νησιά: Χονολουλού,  Μπιγκ  Άιλαντ (Κόνα), Μάτζικ Άΐλαντ (Μάουι), 
Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο  

Grab life by the moments! 
          Αναχώρηση:  11.08       19 Ημέρες 

 

        
 

   9 ήµερη εξερεύνηση της Χαβάης µε επίσκεψη τριών νησιών της, αλλά και 

του ενεργού πάρκου των ηφαιστείων, Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 

της Ουνέσκο κι ένα από τα συγκλονιστικότερα θεάµατα του πλανήτη! 

 

 
 



 

 
  

Η ιδιαιτερότητα του Versus 
 

Ένα ειδικό πρόγραµµα στο αποµακρυσµένο αρχιπέλαγος της Χαβάης, που 

βρίσκεται στην υδρόγειο αντιδιαµετρικά µε τη χώρα µας. ∆ιατρέχουµε στην ουσία 

µισή περιφέρεια της γης στο πήγαινε και µισή στην επιστροφή µας από εκεί. Η 

Χαβάη στο ταξίδι αυτό δεν αντιµετωπίζεται σαν µια ολιγοήµερη προέκταση, αλλά 

αποτελεί αναπόσπαστο σηµείο του ταξιδιού, συνοδεύεται από τον αρχηγό µας κι 

αφιερώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να γνωρίσουµε τα τρία πιο σηµαντικά κι 

ενδιαφέροντα νησιά του αρχιπελάγους της. Η προσθήκη του Σαν Φρανσίσκο, το 

οποίο είναι πιο σπάνια επισκεπτόµενο και πόλη ορόσηµο για τον ταξιδευτή, 

καθιστά το ταξίδι αυτό ακόµα πιο ενδιαφέρον. Η τετραήµερη διαµονή στο Λος 

Άντζελες γίνεται για να προσθέσει στο ταξίδι τον αέρα του σταρ, µια ιδιότητα που 

του αξίζει, αλλά και για να κάνει τα ενδιαφέροντα του ταξιδιού αυτού ακόµα πιο 

πολυδιάστατα: φύση, φαινόµενα, άκρα του πλανήτη, γκλάµουρ, εκκεντρικές 

πόλεις. 

Άλλο ένα άκρως εξερευνητικό ταξίδι του Exploring the World  τµήµατος ταξιδιών 

του Versus.  
  

� 3 διανυκτερεύσεις στην Χονολουλού, στο ξενοδοχείο Outrigger Reef Waikiki  4*. 

� 2 διανυκτερεύσεις στο Μεγάλο Νησί, στο ξενοδοχείο Sheraton Kona Resort & Spa 4*. 

� 3 διανυκτερεύσεις στο Μάουι, στο ξενοδοχείο The Westin Maui Resort & Spa 4*. 

� 3 διανυκτερεύσεις στο Λος Άντζελες, στο ξενοδοχείο Millennium Biltmore 4*. 

� 3 διανυκτερεύσεις στο Σαν Φρανσίσκο, στο ξενοδοχείο The Palace Hotel  4*. 

� Τέλειες πτήσεις µε άφιξη στη Χαβάη αυθηµερόν από την Αθήνα τη πρώτη ηµέρα  

� Ξεναγήσεις κι εκδροµές στα τρία νησιά της Χαβάης. Εκτενή επίσκεψη του πάρκου των 

ηφαιστείων, πάρκο Ουνέσκο και ένα από τα συγκλονιστικότερα θεάµατα του πλανήτη. 

� Ολοήµερη ξενάγηση στο Λος Άντζελες µε Χόλιγουντ, Universal Studios, παραλίες Σάντα Μόνικα, 

Μαλιµπού και Venice. 

� Εκτεταµένη ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο και επίσκεψη στο εξαιρετικό Εθνικό Πάρκο Muir 

Woods µε τις πανύψηλες Σεγκόγιες. 

� Στην τελική τιµή περιλαµβάνονται και τα φιλοδωρήµατα. ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΠΙΚΑ. 

� Είσοδοι στη Χαβάη στα πάρκα και αξιοθέατα που αναφέρονται 

� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός από Αθήνα. 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλίο στα Ελληνικά εκδόσεως Versus travel 

 

∆ιαβάστε προσεκτικά το πρόγραµµα, συγκρίνετε  

και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο! 



 
 

 

 

 

“Αν είσαι σπίτι… τότε ετοιµάσου για Χαβάη”. Έτσι λέει το τραγούδι κι έτσι ξεκινά ένα ταξίδι 

ζωής στο νησιωτικό σύµπλεγµα της Χαβάης και τα φηµισµένα νησιά της, σε συνδυασµό 

µε τις πιο όµορφες και διάσηµες πόλεις των ∆υτικών Πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών, 

στις πόλεις - θρύλους της Αµερικανικής ∆ύσης, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο!! 

Αφιερώνουµε 9 ηµέρες στην εξωτική Χαβάη για να τη δούµε σε βάθος. Αρχίζουµε την 

εξερεύνησή µας από το πιο γνωστό νησί της τη Χονολουλού µε το Περλ Χάρµπορ, τη 

µεγαλύτερη βάση του Αµερικανικού στόλου στον Ειρηνικό, εκεί όπου ο Ιάπωνας 

Ναύαρχος αναφώνησε ενθουσιασµένος  το  “TORA – TORA - TORA” (Tora στα ιαπωνικά 

σηµαίνει τίγρης) προς τους  πιλότους του την ώρα της επίθεσης στον Αµερικάνικο στόλο, 

για να µονολογήσει στη συνέχεια: “Ξυπνήσαµε ένα κοιµώµενο γίγαντα...”. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούµε έναν άλλο πλανήτη, το “Μεγάλο Νησί” όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι µε τις 

απόκοσµες παραλίες από µαύρη και πράσινη άµµο αλλά και τα “ζωντανά” ακόµα 

ηφαίστεια που ρίχνουν ακόµα τη λάβα τους βίαια στη θάλασσα. Εκεί θα επισκεφτούµε το 

εθνικό πάρκο των ηφαιστείων, ένα από τα εντυπωσιακότερα θεάµατα του πλανήτη µας 

που συγκαταλέγεται στα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Θα διανύσουµε 

το νησί από το ένα άκρο στο άλλο βλέποντας και κρατήρες ηφαιστείων (κι όχι µόνο 

ηφαίστεια από µακριά) καθώς κι απίθανη φύση και πριν φύγουµε, για όσους επιθυµούν 

(προαιρετικά), θα µπούµε σε πλοίο όπου θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τη λάβα να 

χύνεται µέσα στη θάλασσα!! Με αυτή την ανεπανάληπτη εµπειρία στο µυαλό µας, να 

πετάξουµε για το Μάουι ή όπως αλλιώς θα µπορούσε να λέγεται ο παράδεισος και θα 

διαπιστώσουµε στις 3 διανυκτερεύσεις που αφιερώνουµε εδώ γιατί οι ντόπιοι το 

αποκαλούν “Μαγικό Νησί”. 

Σε όλα αυτά οι είσοδοι περιλαµβάνονται στο πρόγραµµά µας. Τα παραπάνω 

προσφέρονται σε µια µοναδική τιµή αν λάβει κανείς υπόψιν του την απόσταση από την 

Ελλάδα που διανύουµε (κάνουµε την µισή περιφορά της γης για να φτάσουµε εκεί κι άλλη 

µισή για να επιστρέψουµε, άρα εκτελούµε περίπου έναν πλήρη γύρο της γης).  

Aν αυτό δεν είναι εξερευνητικό ταξίδι, τότε ποιο είναι??? 

 
  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ενδεικτικές πτήσεις (περιορισµένες θέσεις) 

Περιλαµβάνεται το εσωτερικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. 
Επιβεβαίωση ωραρίου πτήσεων τη στιγµή τις κρατήσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1572 12/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06.00 08.30 

 KL 601 12/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 10.00 11.55 

DL 1559 12/08/2017 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ 14.55 18.00 

DL 2220 20/08/2017 ΜΑΟΥΙ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 21.45 06.00 (+1) 

DL 4908 24/08/2017 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 11.00 12.30 

KL 608 27/08/2017 ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 16.30 11.50 (+1) 

KL 1581 28/08/2017 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20.55 01.10 (+1) 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ένα ταξίδι στην 50ή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Χαβάη με εκδρομές κι 

εμπεριστατωμένες επισκέψεις στα τρία (3) μεγαλύτερα κι ομορφότερα νησιά της, σε 

συνδυασμό με τις Δυτικές της Πολιτείες, με το πανέμορφο Σαν Φρανσίσκο, καθώς 

και την πόλη των σταρ και των Όσκαρ, το Λος Άντζελες με τα δορυφορικά του 

προάστια Μπέβερλι Χιλς, Χόλιγουντ και Σάντα Μόνικα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ 
Πτήση για Αθήνα, άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο (4*). ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ 
Πτήση µέσω ενδιάµεσων σταθµών για την πρωτεύουσα της Χαβάης, την Χονολούλου που βρίσκεται στο νησί 
Οάχου. Το αρχιπέλαγος της Χαβάης αποτελεί από 
το 1959 την 50ή Πολιτεία των Η.Π.Α. 
Είναι µια σειρά νησιών ηφαιστειογενούς 

προέλευσης, που βρίσκονται στον τροπικό του 
Καρκίνου. 
Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο πολυτελές 
ξενοδοχείο µας στην διάσηµη παραλία της 
Waikiki Beach! 
Τακτοποίηση κι αφού φορέσετε το Χαβανέζικο 

πουκάµισο ή µπλούζα, βγείτε για µια πρώτη 
βόλτα στα µπαράκια της περιοχής να 
απολαύσετε µια  Pina Colada υπό τους ήχους 
της Χαβάγιας (χαβανέζικη µουσική).  
∆ιανυκτέρευση. 

 
3η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, ολοήµερη εκδροµή και ξενάγηση 
Ολοήµερη ξενάγηση του νησιού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε τις ονειρεµένες παραλίες του καθώς 
και το λιµάνι του Περλ Χάρµπορ µε το τοπικό πολεµικό µουσείο, στο οποίο έγινε η αεροπορική επιδροµή των 

Ιαπώνων στις 07/12/1941. 
Θα επισκεφτούµε το θρυλικό 
γιγαντιαίο Θωρηκτό USS 
Missouri, ένα από τα 
µεγαλύτερα της κλάσης του, 
µε µήκος 271µέτρα! Πάνω σε 

αυτό το πλοίο υπογράφτηκε 
το 1945 η Ιαπωνική 
συνθηκολόγηση.  Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούµε το 
Κέντρο Πολυνησιακού 
Πολιτισµού, όπου θα δούµε 

αντιπροσωπευτικά κτίσµατα των νησιών του Ειρηνικού καθώς και αναπαραστάσεις των τοπικών εθίµων και 
των εξωτικών χορών των ιθαγενών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ – Ηµέρα ελεύθερη 
Ηµέρα ελεύθερη για ξεκούραση, για να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα στην εξωτική Χαβάη. 
∆ιανυκτέρευση.  



5η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ – ΜΠΙΓΚ ΑΪΛΑΝΤ (ΚΟΝΑ) 
Αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Χονολουλού και µετά από µια σύντοµη γραφική πτήση, φτάνουµε στο 
νησί Κόνα, το “Μεγάλο Νησί” ¨όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Εδώ. οι παραλίες µε µαύρη και 
πράσινη άµµο υποδηλώνουν την 
διαρκή αναµόρφωση της πιο 
πρόσφατης λάβας από τα κύµατα και 
τα ρεύµατα. Η µικρή ηλικία του νησιού 

έχει, σε γενικές γραµµές, επιτρέψει το 
σχηµατισµό µικρής έκτασης παραλιών 
κατά µήκος της τραχιάς ηφαιστειακής 
ακτογραµµής. 
Οι λευκές ασβεστολιθικές παραλίες 
συνθέτουν ένα σχετικά µικρό τµήµα 

της ακτογραµµής επειδή δεν έχουν 
σχηµατιστεί ύφαλοι, λόγω της 
πρόσφατης ενεργής παράκτιας 
ηφαιστειακής δραστηριότητας. 
Το νησί αποτελείται από ηφαιστειακά 
πετρώµατα, όπως βασάλτης, τα 

οποία περιέχουν µεγάλες 
ποσότητες µαγνητίτη κι άλλων 
σιδηρούχων ορυκτών, τα οποία αυξάνουν τις µαγνητικές ιδιότητες του εδάφους. Το Μεγάλο Νησί δεν έχει 
µεγάλους αυτοκινητοδρόµους όπως το Οάχου. Το νησί διαθέτει δύο κύριους δρόµους που πηγαίνουν 
περιµετρικά του νησιού (Route 11/19) οι οποίοι ως σύνολο αποτελούν το Μπελτ Χάιγουέι (Belt Highway), το 
κύριο αυτοκινητόδροµο του νησιού. 

Άφιξη κι αναχώρηση για πανοραµική ξενάγηση του ζωντανού παραθαλάσσιου Καϊλούα – Κόνα. Χρόνος 
ελεύθερος για να εξερευνήσετε τα τοπικά καταστήµατα της πολύβουης πόλης. Η Κόνα είναι διάσηµη για τον 
γευστικό του καφέ!  
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΝΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ – ΦΑΡΜΑ ΜΑΟΥΝΑ ΛΟΑ – ΚΟΝΑ 

 
Ξυπνήστε µε τον ήχο της θάλασσας το πρωί κι ετοιµασθείτε για µια εκδροµή που θα κόψει την ανάσα! Θα 
επισκεφθούµε το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστίων (είσοδος περιλαµβάνεται). Ένα καταπληκτικής οµορφιάς πάρκο, 
το οποίο είναι και το µοναδικό που περιλαµβάνεται στα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO! Στο 
κέντρο του πάρκου δεσπόζει το ηφαίστειο Κιλαουέα (Kilauea) το οποίο εξακολουθεί να εγχέει λάβα και καπνό 
και το οποίο θα επισκεφτούµε. Στη συνέχεια θα δούµε το Μουσείο Τζαγγάρ (Jaggar). To 1908, το ηφαίστειο 

της Αίτνας (Ιταλία), σκότωσε 125000 ανθρώπους. Ήταν το έναυσµα 
για τον Γεωλόγο Τζαγγάρ να υποστηρίξει τη συνεχή µελέτη των 
ηφαιστειακών και σεισµικών δραστηριοτήτων. Έτσι, στο χείλος του 
κρατήρα Χαλέµα Ουµάου, συστάθηκε ένας µικρός σταθµός 
επιτήρησης. Από το Μουσείο θα έχετε την δυνατότητα να 
παρατηρήσετε ένα µοναδικό θέαµα του ηφαιστείου! Η συνέχειά µας 

θα έχει γλυκιά γεύση! Επίσκεψη εργοστασίου γλυκών όπου 
παρασκευάζεται το τοπικό έδεσµα από καρύδια macadamia µέσα 
σε περίφηµη σοκολάτα!  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
  



 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΝΑ – ΧΙΛΟ – ΜΑΟΥΙ 
Σήµερα, διαµέσου µιας µαγευτικής διαδροµής 
κατά την οποία θα διασχίσουµε το µεγάλο νησί, 
θα φτάσουµε στην άλλη άκρη του, στο Χίλο. Στον 
δρόµο θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε τις 
µοναδικές αντιθέσεις που έχουν δηµιουργηθεί 

λόγω των ηφαιστείων, από το πετρώδες κι 
άνυδρο, στην οργιώδη βλάστηση! 
Άφιξη στο Χίλο και για όσους επιθυµούν 
(προαιρετικά), ετοιµαστείτε για την εκδροµή της 
ζωής σας! Επιβίβαση σε πλοιάριο και µετάβαση 
στο σηµείο όπου η λάβα από το ηφαίστειο 

Κιλαουέα πέφτει βίαια µέσα στη θάλασσα, 
δηµιουργώντας ένα θέαµα που θα µείνει 
ανεξίτηλο στη µνήµη µας!!! 
Από το Χίλο πτήση για το Μάουι, το “Μαγικό 
Νησί”. Το Μάουι αποτελείται από δύο 
µεγάλα ηφαίστεια που χωρίζονται από ένα χαµηλού υψοµέτρου ισθµό. Το ηφαίστειο του δυτικού Μάουι 

ή Μαούνα Καχαλαβάι έχει υψόµετρο 1.764 µ. και δηµιουργήθηκε πριν από 1,6 εκατοµµύρια χρόνια. Στα 
ανατολικά βρίσκεται το ογκώδες ηφαίστειο Χαλεακάλα που δηµιουργήθηκε πριν από 0,8 εκατοµµύρια χρόνια. 
Η κορυφή φτάνει σε ύψος τα 3.055 µέτρα. Το Μάουι έχει 193 χιλιόµετρα ακτές. Ο ισθµός δηµιουργήθηκε 
όταν λάβα από το Χαλεάκαλα έρευσε προς το δυτικό Μάουι και οροθετείται από εγκολπώσεις, µια στο βορρά 
και µία στο νότο. Αν και το ηφαίστειο στο δυτικό Μάουι είναι σβηστό, το Χαλεακάλα είναι αδρανές αφού η πιο 
πρόσφατη έκρηξή του ήταν µόλις πριν από 200 χρόνια. 

Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΟΥΙ – ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΑΟΥΙ 

 
Σήµερα το πρωί, θα ταξιδέψουµε κατά µήκος της ακτής για το Ocean Center Maui. Εδώ θα συστηθείτε µε 

τους φυσιοδίφες που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κέντρου και θα δώσουν όλες τις πολύτιµες 
πληροφορίες σχετικά µε τον υποβρύχιο κόσµο. Το κέντρο είναι το σπίτι της µεγαλύτερης συλλογής στον 
κόσµο των ζωντανών κοραλλιών Ειρηνικού, τις άπιαστες πράσινες θαλάσσιες χελώνες της Χαβάης, 
καρχαρίες και χιλιάδες ζωντανά τροπικά ψάρια. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούµε προς την ύπαιθρο για να 
επισκεφθούµε ένα τοπικό αγρόκτηµα και να µάθουµε για τη βιώσιµη γεωργία στα νησιά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

Προτείνουµε το βράδυ να απολαύσετε το ηλιοβασίλεµα από το ξενοδοχείο σας ή να κάνετε µια βόλτα στα 
κοντινά χωριά φαλαινοθηρών ή επιχειρήστε στην παλιά 
πόλη Lahaina να δοκιµάσετε ένα από τα πολλά και καλά 
εστιατόρια. διανυκτέρευση 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΟΥΙ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Με εύθυµη διάθεση, η ηµέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας για 
να απολαύσετε το πανέµορφο αυτό νησί, αφεθείτε στην 
χαλαρότητα που αποπνέουν οι ντόπιοι, κι αράξτε στην 
παραλία Καανάπαλι. ∆ιανυκτέρευση. 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΟΥΙ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
Ένα ακόµα πρωινό στη διάθεσή σας. 
Με γεµάτες και χορτάτες αναµνήσεις από την υπέροχη και µαγευτική Χαβάη, αναχωρούµε αργά το απόγευµα 
για το αεροδρόµιο, όπου θα πάρουµε την πτήση µας για το Λος Άντζελες, την «Πόλη των Αγγέλων” που 
βρίσκεται στο νότιο τµήµα της Καλιφόρνιας. 



 

 
11η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, BEVERLY HILLS, SANTA MONICA) 
Άφιξη νωρίς το πρωί, µεταφορά και τακτοποίηση στα δωµάτιά µας. 
Υπόλοιπη ηµέρα ελεύθερη για ξεκούραση ή βόλτες. ∆ιανυκτέρευση. 
 
12η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, BEVERLY HILLS, SANTA MONICA) 

 
Η σηµερινή µας ηµέρα ξεκινάει από το κέντρο της πόλης, το Downtown LA, µε το διάσηµο LA Theatre, το 
Music Center, το ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Our Lady of Angels και τη Hollywood Boulevard, που είναι για το 
Λος Άντζελες ό,τι η Champs Elysees για το Παρίσι ή η Broadway για τη Νέα Υόρκη. Θα δούµε το Κινέζικο 
Θέατρο καθώς και τα «πατήµατα» των αστέρων του κινηµατογράφου. Το διάσηµο Walk of Fame µε τα 
πεζοδρόµια στρωµένα µε αστέρια, τιµά περισσότερες από 2.000 διασηµότητες του κινηµατογράφου, του 

θεάτρου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Στο πρώην Kodak Theatre -Dolby Theatre ή Hollywood and 
Highland Center Theatre από το 2012-, το χώρο απονοµής των Βραβείων Όσκαρ από το 2002, µπορείτε να 
µπείτε (προαιρετικά) σε οργανωµένες επισκέψεις ανά µισάωρο. Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε προς την ακτή, 
για να δούµε τις διάσηµες παραλίες, όπως τη Σάντα Μόνικα, το Μαλιµπού και τη Venice. Θα σταµατήσουµε 
για γεύµα στο Farmer’s Market µε µεγάλη δυνατότητα επιλογής µενού από όλο τον κόσµο και φυσικά τα 
παραδοσιακά αµερικάνικα burgers. Συνεχίζουµε για το προάστιο της απαστράπτουσας πόλης του πλούτου 

και της επιτυχίας, την πόλη των προνοµιούχων, το «γκέτο των VIP’S», το Μπέβερλι Χιλς, µε σύντοµη στάση για 
φωτογραφίες στη διάσηµη λεωφόρο Rodeo Drive µε τις πανάκριβες µπουτίκ. Τέλος, θα περάσουµε από την 
«πρωτεύουσα του αµερικανικού κινηµατογράφου», το άλλο διάσηµο προάστιο του Λος Άντζελες, το 
Χόλιγουντ, που µε το όνοµά του έχει πλέον ταυτιστεί ολόκληρη η αµερικανική κινηµατογραφική βιοµηχανία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

13η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, UNIVERSAL STUDIOS ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ) 
Σήµερα το πρωί µπορούµε (προαιρετικά) να πάµε µε τον 

αρχηγό µας στο µετρό για να µεταβούµε και να επισκεφτούµε 
τα στούντιο της κινηµατογραφικής εταιρίας Universal που 
βρίσκονται στα περίχωρα του Χόλιγουντ. Με τα ειδικά τρενάκια 
θα γυρίσουµε το χώρο των στούντιο, θα δούµε τα σκηνικά 
φηµισµένων ταινιών και τον τρόπο µε τον οποίο γυρίζονται οι 
ταινίες, τα διάφορα εφέ, τρικ κ.λπ. Το κόστος της εισόδου στα 

Universal Studios ($95 περίπου) δεν περιλαµβάνεται και 
καταβάλλεται επιτόπου. Ο αρχηγός σας θα φροντίσει να βγάλει 
τα εισιτήρια ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων 
(ατοµικά, γκρουπ, παιδικά κ.λπ.). Χρόνος παραµονής περίπου 
2-3 ώρες. Επίσης µπορείτε να επισκεφτείτε -όσοι επιθυµείτε- την 
Disneyland (κόστος εισόδου περίπου 90 $) και τα άλλα θεµατικά 

πάρκα, όπως το Knott’s Berry Farm, από τα µεγαλύτερα κέντρα 
αναψυχής στον κόσµο (www.Knott.com), µια παραµυθένια 
ατµόσφαιρα µε εκπληκτικά θεάµατα και συναρπαστικά 
παιχνίδια που απολαµβάνουν µικροί και µεγάλοι. Στο πάρκο της 
Disneyland µπορείτε να δείτε το Magic Kingdom Park, που είναι 
διαµορφωµένο σε 4 ενότητες: τη Γη της Περιπέτειας (Adventure 

Land), τη Γη της Φαντασίας (Fantasy Land), τη Γη των Συνόρων 
(Frontier Land) και τη Γη του Αύριο (Tomorrow Land). Ο Μίκυ και 
η παρέα του, η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, η Αλίκη, ο Πήτερ Παν, 
οι Πειρατές της Καραϊβικής σας περιµένουν να περάσετε τη 
µαγική πύλη που οδηγεί στη χώρα της φαντασίας και του παραµυθιού! Άλλη µία πρόταση είναι ξαναπάτε 

στις διάσηµες παραλίες της πόλης ή στη διάσηµη λεωφόρο Rodeo Drive στο Beverly Hills, για καφέ και 
«χαβαλέ» µε τους διάσηµους και «παράξενους» που κυκλοφορούν γύρω από τα γνωστά «στέκια» ή ακόµη -
αν αντέχει η τσέπη σας- για πανάκριβα και επώνυµα ψώνια. ∆ιανυκτέρευση. 



 
14η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Σαν Φρανσίσκο, την πανέµορφη και πιο φιλελεύθερη πόλη των 
ΗΠΑ, που είναι χτισµένη σε 40 λόφους. Η ανάπτυξη της πόλης οφείλεται στην εξαιρετική της γεωγραφική θέση, 

στο κλίµα της, αλλά και στα κοιτάσµατα του 
χρυσού που ανακαλύφθηκαν στη Σιέρα 
Νεβάδα στα µέσα του 19ου αιώνα. Από την 

εποχή του πυρετού του χρυσού το Σαν 
Φρανσίσκο ήταν µια ανέµελη πόλη. Στα µέσα 
της δεκαετίας του 1950 έγινε η πόλη των 
µπίτνικ (beatnik), που µιλούσαν για µια ζωή 
µακριά από τις δεσµεύσεις των κοινωνικών 
συµβάσεων, εµπνευσµένη από τη 

δηµιουργικότητα και τη φαντασία και όχι από 
την απληστία και τη φιλοδοξία (Τζακ Κερουάκ, 
Άλεν Γκίνσµπερκ κ.λπ.). Τη γενιά των µπιτ 
(beat generation) διαδέχτηκαν οι χίπις κατά 
τη δεκαετία του 1960. Άφιξη στο Σαν 
Φρανσίσκο, µεταφορά και τακτοποίηση σε 

πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά της 
πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 

 
15η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΣΑΟΥΣΑΛΙΤΟ, ΌΚΛΑΝΤ, ΜUIR WOODS)  

 
Ολοήµερη ξενάγηση στην πόλη και στα περίχωρα του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων την Πλατεία Union Square, το ∆ηµαρχείο που µοιάζει µε το Καπιτώλιο της 
Ουάσιγκτον, την περίφηµη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, την Όπερα, την Τσάινα Τάουν, που είναι η µεγαλύτερη κινέζικη 
πόλη εκτός Κίνας, και τις ∆ίδυµες Κορυφές (Twin Peaks) απ’ όπου θα έχουµε µια πανοραµική θέα της πόλης. 
Εν συνεχεία θα διασχίσουµε την πασίγνωστη, µήκους 1.272 µέτρων, Χρυσή Γέφυρα (Golden Gate), που 
συνδέει το Σαν Φρανσίσκο µε την Κοµητεία Marin. Στο άλλο άκρο της γέφυρας θα απολαύσουµε και θα 
απαθανατίσουµε το υπέροχο σκηνικό που απλώνεται µπροστά µας, µε επίκεντρο το γνωστό νησί - φυλακή 

Αλκατράζ. Στη συνέχεια θα σταµατήσουµε στο γραφικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο, που θα σας εντυπωσιάσει 
µε τη µεσογειακού τύπου οµορφιά του. Η επόµενη στάση µας θα είναι στα Muir Woods, όπου θα µπορέσουµε 
να δούµε τα περίφηµα Redwood Trees - τις αρχαίες Σεκόγιες, τα µεγαλύτερα, γηραιότερα και ψηλότερα δένδρα 
της Γης. Αφού περάσουµε από τη γέφυρα San Rafael, θα σταµατήσουµε στην Πανεπιστηµιούπολη του 
Μπέρκλεϊ και στο Οκλαντ (Oakland) (αν 
το επιτρέπουν τα χρονικά περιθώρια). 

Αφού περάσουµε και την 3η κρεµαστή 
γέφυρα (Bay Bridge), θα επιστρέψουµε 
στο Σαν Φρανσίσκο. Στάση στο 
Φίσερµανς Γουόρφ (Fishermans Warf, την 
προβλήτα των ψαράδων) - τη γνωστή 

παραθαλάσσια συνοικία µε τις ταβέρνες, 
για να απολαύσετε, όσοι θέλετε, το δείπνο 
σας µε θαλασσινά και ειδικότερα µε τα 
γιγάντια καβούρια του Ατλαντικού. Το 
πούλµαν θα καταλήξει στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση. 

  



 

 
16η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, ΠΕΖΗ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΡΑΜ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ)  
Πρωινή αναχώρηση για µια ξενάγηση µε τα 
πόδια στην καρδιά της πόλης. Θα 

επιβιβαστούµε στο γνωστό, ιστορικό Τραµ για 
µια µοναδικής εµπειρίας διαδροµή, µε στάσεις 
σε σηµεία - κλειδιά της πόλης. Τελικός µας 
προορισµός το Fishermans Warf στην 
παραλία. Από εδώ και για τον υπόλοιπο 
ελεύθερο χρόνο σας, σας προτείνουµε να 

κάνετε µια κρουαζιέρα στον Κόλπο του Σαν 
Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της οποίας 
µπορείτε να τραβήξετε αξέχαστες 
φωτογραφίες της πόλης, των γεφυρών και 
του τροµερού Νησιού Αλκατράζ, που 
φιλοξενούσε στο διάστηµα 1933-’63 τις περίφηµες φυλακές µε έγκλειστους γνωστούς γκάνγκστερ της εποχής. 

 
17η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µε ενδιάµεσο σταθµό.  
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο (4*). ∆ιανυκτέρευση. 

 
19η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Λάρνακα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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  

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 11/8 

Από Λάρνακα**  
Η τιµή  για αναχώρηση από Λάρνακα περιλαµβάνει το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα,  

τις διανυκτέρευσες στην Αθήνα και τις µεταφορές από και προς αεροδρόµιο.  

5690 € 

Μονόκλινο: 7490 €

 



 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 

ενδιάµεσο σταθµό  
� ∆ιανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα, κεντρικά 
πολυτελή ξενοδοχεία 4* & 4*sup.  
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία*. 
� Εκτεταµένες εκδροµές και ξεναγήσεις στη 

Χαβάη, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
� Όλες οι είσοδοι στο πρόγραµµα της Χαβάης. 
� Εκτεταµένες εκδροµές στο Σαν Φρανσίσκο και 
τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο (3 Γέφυρες) και 
στάση στα Muir Woods, το δάσος µε τις Σεκόγιες. 
� Ολοήµερη ξενάγηση στο Λος Άντζελες. 

� Επίσκεψη µε τον αρχηγό σας στα Studios της Universal (δεν περιλαµβάνεται η είσοδος). 
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδροµές, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Έµπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� Ειδική άδεια εισόδου Αµερικής (ESTA). 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλία στα Ελληνικά Versus Travel. 

� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, check points. 
� Επιπλέον πακέτο ασφάλειας, χωρίς επιβάρυνση. 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Πρωινό.  
� Ποτά. 
� Είσοδοι σε θεµατικά πάρκα, µουσεία κι αξιοθέατα σε Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες. 
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 
 

* 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.  

 
 

 

 
, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Προαιρετικές εκδροµές - είσοδοι σε θεµατικά πάρκα (ενδεικτικό κόστος) 
 

Disneyland Κόστος ηµερήσιας εισόδου ενηλίκων: 110 $ 

Universal Studios Γενική είσοδος: 110 $ 

Επίσκεψη στο Αλκατράζ 40 $ 

Κρουαζιέρα στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο & στο 

Αλκατράζ 80 $ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ VISA 

Οι ταξιδιώτες των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα απαλλαγής από VISA για τις ΗΠΑ, µε την 
έκδοση της ESTA, δεν µπορούν πλέον να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής εάν έχουν ταξιδέψει ή 
βρίσκονται σε Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Σοµαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεµένη στις ή µετά την 1η Μαρτίου 2011. 
Τα άτοµα που δεν µπορούν πλέον να ταξιδέψουν µε ESTA µπορούν να κάνουν αίτηση για µη-
µεταναστευτική βίζα σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ. 
Ενηµερώστε το Versus εάν υπάρχει σφραγίδα των χωρών αυτών στο τρέχον διαβατήριό σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τους πωλητές, στο γραφείο µας. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η ταυτότητα 
θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα πρέπει να έχει 
ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 

αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 
• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται από 

τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 
• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 

 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 

αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 
• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 

κατάθεση της προκαταβολής.  
• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις  
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 

 
 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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 300 € κατ’ άτοµο εντός 

της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων.  
• 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 καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

"Η ζωή είναι στιγµές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούµε! 

Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος 
του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών µας 
στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), 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 για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο 
Porto Palace, η µεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η µεγάλη 

εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά 
και σε µια 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. Για εµάς ο 
ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης µας. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 

� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 

καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

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

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

ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι µια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 
που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωµένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 
περιλαµβάνουµε στην τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

� 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, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
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, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο 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 τις Τετάρτες γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε σηµαντικούς 
καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιµούν καθηγητές 
πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και 

καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  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. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και κουβεντούλα µε θέα 
την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η 
είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, για µια διαφορετική 
όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  Βeach  
σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσµου. 
 
� 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 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 νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του 
ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 
 
 

 


