Μόνο στο Versus, όλες οι ημέρες
με ένα ή δύο γεύματα
Μόνο στο Versus, με Έλληνα αρχηγό
και όχι μόνο τοπικό Ελληνόφωνο

Μόνο στο Versus 5ήμερη κρουαζιέρα (και όχι 4ήμερη)
σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Αίγυπτος
Με Αλεξάνδρεια, Λούξορ, Ασσουάν
και 5ήμερη κρουαζιέρα στον Νείλο
Αναχωρήσεις: 08.03, 22.03, 13.04, 25.04 (9ημ), 03.05, 17.05, 07.06, 14.06 8 ημέρες

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
VERSUS
Απολαύστε το πιο πλήρες πρόγραμμα
της αγοράς!
Περιλαμβάνει:

▪

3 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο (ξενοδοχείο 5*) με

εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις, και όχι ελεύθερες
ημέρες, με Ημιδιατροφή.

▪

5ήμερη

κρουαζιέρα

στον

Νείλο

(με

4

διανυκτερεύσεις) με πλήρη διατροφή, και όχι 4ήμερη,
πολύ βασικό για να γνωρίσετε με λεπτομέρειες τον
αρχαιολογικό κόσμο της Αιγύπτου.

▪
▪

Κρουαζιερόπλοιο 5* πολυτελείας.
Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα, πλήρης

διατροφή στο κρουαζιερόπλοιο.

▪
▪

Δύο (2) επιπλέον μεσημεριανά στο Κάιρο.
Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος Έλληνας

αρχηγός και όχι μόνο τοπικός ελληνόφωνος.

▪

Πλήρες

πρόγραμμα

χωρίς

προαιρετικές

ξεναγήσεις ή δείπνα, για να έχετε εξασφαλισμένα
κόστη από την αρχή.

▪

Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο

στα Ελληνικά Versus Travel.

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση
Η περιήγησή μας στην Αίγυπτο ξεκινά φυσικά από το Κάιρο, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη
πόλη της χώρας. Το φημισμένο αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, η παλιά πόλη, η αγορά του
Αλ Χαλίλι και βέβαια ο αρχαιολογικός χώρος της Γκίζας με τις πυραμίδες και τη Σφίγγα, μία από
τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στον πλανήτη. Στη συνέχεια ερχόμαστε στην Αλεξάνδρεια, για να
δούμε την περίφημη Βιβλιοθήκη, που φιλοδοξεί να αποκτήσει τη λάμψη της αντίστοιχης
βιβλιοθήκης της πτολεμαϊκής περιόδου, καθώς και τις κατακόμβες και το παραλιακό μέτωπο της
πόλης. Πετάμε στη συνέχεια για το Λούξορ, με τους μεγαλοπρεπείς ναούς στο Καρνάκ και στη
δυτική όχθη του Νείλου με την Κοιλάδα των Βασιλέων, και πλέουμε μέχρι το φράγμα του
Ασσουάν και την τεχνητή λίμνη Νάσερ.

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

MS 748

08.03.2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΡΟ

16:00

17:50

MS 072

11.03.2019

ΚΑΙΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ

06:15

07:15

MS 095

15.03.2019

ΑΣΣΟΥΑΝ - ΚΑΙΡΟ

07:40

09:10

MS 747

15.03.2019

ΚΑΙΡΟ – ΑΘΗΝΑ

10:30

12:30

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

MS 748

13.04.2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΡΟ

13:00

14:00

MS 237

15.04.2019

ΚΑΙΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ

06:10

07:10

MS 089

19.04.2019

ΑΣΣΟΥΑΝ - ΚΑΙΡΟ

06:05

07:25

MS 747

20.04.2019

ΚΑΙΡΟ – ΑΘΗΝΑ

09:00

12:00

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

MS 748

25.04.2019

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΡΟ

13:00

13:50

MS 072

29.04.2019

ΚΑΙΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ

07:00

08:00

MS 095

03.05.2019

ΑΣΣΟΥΑΝ - ΚΑΙΡΟ

07:10

08:35

MS 749

03.05.2019

ΚΑΙΡΟ – ΑΘΗΝΑ

15:35

18:30

Ένα από τα πιο πλήρη προγράμματα της ελληνικής αγοράς σε έναν από τους πιο διάσημους
προορισμούς του κόσμου. Πυραμίδες, μούμιες, φαραώ, ιστορικά μνημεία διαφόρων εποχών,
μεγαλόπρεπα τζαμιά, χριστιανικές εκκλησίες, μοναστικά κέντρα, παζάρια, χωριά και πόλεις κατά
μήκος του Νείλου και άλλα πολλά περιλαμβάνουν τα μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια
μας, σχεδιασμένα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και με τις καλύτερες παροχές. Εικόνες
διαφορετικές, εικόνες πολύχρωµες και... πολύβουες.
Επιλέγουμε 5ήμερη κρουαζιέρα στον Νείλο, με κρουαζιερόπλοιο πολυτελείας, ώστε να έχουμε
τον απαιτούμενο χρόνο που θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε με λεπτομέρεια τον αρχαιολογικό
κόσμο της Αιγύπτου. Με ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα (και πλήρη διατροφή στο
κρουαζιερόπλοιο) και γεμάτες ημέρες, με εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις, και εν γένει ένα πλήρες
πρόγραμμα χωρίς προαιρετικές ξεναγήσεις ή δείπνα, ώστε να μπορείτε εξ αρχής να έχετε
εξασφαλισμένα κόστη.
Το σίγουρο είναι πως η Αίγυπτος, μητέρα λαμπρών πολιτισμών, προσφέρει στον ταξιδιώτη
δυνατές εμπειρίες.

➢

Οι πυραμίδες της Γκίζας, το μόνο από τα 7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που
απολαμβάνουμε και σήμερα.

➢

Η πόλη της Αλεξάνδρειας, με τη (σύγχρονη) Βιβλιοθήκη, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς
και τις Κατακόμβες.

➢

Η Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ.

➢

Οι αρχαίοι ναοί στο Λούξορ και στο Καρνάκ.

➢

Το Ψηλό Φράγμα στο Ασσουάν, το τεχνικό έργο που άλλαξε την όψη του Νείλου.

➢

Βαρκάδα με φελούκα στον Νείλο.

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ
Τα ανεξήγητα μυστικά και τα θαυμαστά χαρακτηριστικά

Μια αραβική παροιμία λέει: «Όλος ο κόσμος φοβάται το χρόνο αλλά ο χρόνος φοβάται τις
πυραμίδες». Τα κτίσματα αυτά κουβαλούν μέσα στην αιώνια σιωπή τους τόσο πολλά μυστικά
και τόση ανεξήγητη επιστημονικά τελειότητα, που πολλοί έχουν μιλήσει ακόμα και για
προϋπάρχοντα των Αιγυπτίων υπερανεπτυγμένο πολιτισμό αλλά και για την κρυμμένη, μέσα
τους, Ιστορία της Ανθρωπότητας.

✓

Οι πλευρές της μεγάλης πυραμίδας είναι σχεδόν τέλεια ευθυγραμμισμένες με τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα. Η ακρίβεια αυτής της ευθυγράμμισης είναι απίστευτη. Έχει μέση απόκλιση μικρότερη
από 0,06%, γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντικότητα για τους αρχαίους χτίστες να την
ευθυγραμμίσουν απόλυτα. Επιπλέον, θα πρέπει να διέθεταν υψηλή τεχνική, γνώσεις, ικανούς
ανθρώπους και εργαλεία, για να μελετούν και να σχεδιάζουν οικοδομήματα απόλυτης ακρίβειας.
Μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα θα μπορούσαν να χωρέσουν μαζί οι καθεδρικοί ναοί της
Φλωρεντίας, του Μιλάνου και του Αγίου Πέτρου μαζί με το Αβαείο του Ουεστμίνστερ και τον Άγιο
Παύλο.

✓

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μεγάλης πυραμίδας διατηρείται σταθερή στους 20 ο C.

✓

Το συνδετικό υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί κατά το χτίσιμο των πυραμίδων από τους αρχαίους
Αιγυπτίους είναι άγνωστης προέλευσης και δεν έχει γίνει δυνατό να ταυτοποιηθεί, ούτε να
αναπαραχθεί εργαστηριακά. Είναι πιο ισχυρό ακόμα και από τις πέτρες που κρατά ενωμένες
μεταξύ τους.

✓

Αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος της μεγάλης πυραμίδας επί 1.000.000.000, το αποτέλεσμα είναι
η μέση απόσταση ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο.

✓

Τα μήκη των τεσσάρων πλευρών της μεγάλης πυραμίδας είναι 226.63, 226.82, 226.76, 226.71.
Παρατηρούμε ότι τα μήκη των πλευρών έχουν απόκλιση λιγότερο από 20 εκατοστά και αυτό σε
ένα κτίριο με περίμετρο ένα χιλιόμετρο. Δεδομένου του πέτρινου πυρήνα της πυραμίδας ήταν

αδύνατη η μέτρηση των διαγωνίων, έτσι, ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια του τετραγώνου. Μέχρι
τώρα η επιστήμη αδυνατεί να εξηγήσει πως οι οικοδόμοι κατάφεραν να είναι τόσο ακριβείς στις
μετρήσεις τους.
✓

Η μεγάλη πυραμίδα λειτουργεί σαν ένα γιγαντιαίο ηλιακό ρολόι. Η σκιά της στον βορρά και το
αντανακλώμενο φως στον νότο δείχνει επακριβώς τις ετήσιες ημερομηνίες των ισημεριών και των
ηλιοστασίων.

✓

Οι βασικές διαστάσεις της μεγάλης πυραμίδας συμπεριλαμβάνουν μετρήσεις από τις οποίες
μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος και το σχήμα της Γης, κάτι που δείχνει ότι είχαν μετρήσει τη γη
με εξαιρετική ακρίβεια, γεγονός που σήμερα μόνο μέσω δορυφορικών δεδομένων είναι δυνατόν
να γίνει.

✓

Για την ανέγερση της Μεγάλης Πυραμίδας χρησιμοποιήθηκαν 2,3 εκατομμύρια ογκόλιθοι από
ασβεστόλιθο και γρανίτη, όπου η κάθε μία ζύγιζε περίπου 10 τόνους!!! Επίσης, τα 88.000
τετραγωνικά μέτρα της συνολικής της επιφάνειας κάποτε καλυπτόταν από 115.000 περίπου
καλογυαλισμένες πέτρες που ζύγιζαν 10 τόνους η καθεμία.

✓

Στο χτίσιμο της πυραμίδας οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φανερώνουν την εκπληκτική τους ικανότητα στην
ισοπέδωση επιφανειών σε μεγάλη κλίμακα. Η περίμετρος της βάσης στην οποία είναι χτισμένη η
Μεγάλη Πυραμίδα αποκλίνει από το τέλειο επίπεδο μόλις κατά 1,3 εκατοστά. Μια πραγματικά
ασήμαντη ποσότητα που μένει απαρατήρητη, παρότι η νοτιοανατολική γωνία βρίσκεται
υψηλότερα από τη βορειοδυτική.

✓

Συνεχίζοντας τα παράδοξα πρέπει να παρατηρήσουμε το βόρειο και το νότιο φρεάτιο εξαερισμού
(γιατί να υπάρχουν άραγε φρεάτια εξαερισμού;). Το βόρειο φρεάτιο έβλεπε προς το τμήμα του
ουρανού που εκείνη την εποχή ήταν ακριβώς ευθυγραμμισμένο με το αστέρα Α του Δράκοντα,
ενώ το νότιο φρεάτιο με το Ζ του Ωρίωνα. Μελέτες με μικροσκοπικό ρομπότ που σύρθηκε στα
εσωτερικά δείχνουν ότι το βόρειο και νότιο άνοιγμα του θαλάμου του βασιλιά στο Ζ του Ωρίωνα
και στον Α του Δράκοντα και το νότιο και βόρειο άνοιγμα στο θάλαμο της βασίλισσας
κατευθύνονται προς το Σείριο και προς τον αστερισμό του Ωρίωνα. Γενικά, το σχέδιο των τριών
πυραμίδων της Γκίζας αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα τρία κύρια άστρα της "ζώνης" του Ωρίωνα.

✓

Εξετάζοντας την κλίση των πλευρών βρίσκουμε ότι μια πυραμίδα με κλίση 51 μοίρες και 52 πρώτα
λεπτά έχει τη μοναδική γεωμετρική ιδιότητα, το ύψος της προς την περίμετρό της να βρίσκεται
στην ίδια αναλογία με αυτή της ακτίνας ενός κύκλου προς την περίμετρό του, δηλαδή 1/2π. Ο
θάλαμος του βασιλιά έχει δάπεδο από συμπαγείς γρανίτες, οι οποίοι ζυγίζουν 70 τόνους ο
καθένας, η δε οροφή αποτελείται από ογκόλιθους που ο καθένας έχει βάρος 50 τόνους. Η
σαρκοφάγος είναι φτιαγμένη, έτσι, ώστε ο εξωτερικός της όγκος να είναι ακριβώς διπλάσιος του
εσωτερικού (πόσο τυχαίο είναι;). Ο τρόπος με τον οποίο λαξεύτηκε ο γρανίτης της σαρκοφάγου
είναι αδιανόητος για τα χαρακτηριστικά της εποχής.

✓

Μια αραβική παροιμία λέει για τις τρεις διάσημες πυραμίδες που υπάρχουν στη Γκίζα. "Όλος ο
κόσμος φοβάται το χρόνο, αλλά ο χρόνος φοβάται τις πυραμίδες". Τα κτίσματα αυτά κουβαλούν
μέσα στην αιώνια σιωπή τους τόσα πολλά μυστικά και τόση ανεξήγητη επιστημονικά τελειότητα,
που πολλοί έχουν μιλήσει ακόμα και για προϋπάρχοντα των Αιγυπτίων υπεραναπτυγμένο
πολιτισμό, αλλά και για την κρυμμένη, μέσα τους, η ιστορία της ανθρωπότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Πτήση
για Κάιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο. Το όνομα
«Κάιρο» είναι αραβικής προέλευσης και σημαίνει «Η
Νικήτρια», έλκοντας την καταγωγή του από την
εποχή της κατάκτησης της πόλης από τους
Άραβες το 969. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Κάιρο (Γκίζα, Μουσείο Καΐρου, Αλ
Χαλίλι/Παλιό Κάιρο)
Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινά από το υψίπεδο
της Γκίζα όπου βρίσκονται οι μεγάλες Πυραμίδες
της 3ης Δυναστείας: του Χέοπα (2551-2528 π.Χ.),
του Μυκερίνου (2490-2472 π.Χ.) και του Χεφρήνου
(2520-2494 π.Χ.). Πίσω από την πυραμίδα του
Χέοπος βρίσκεται το μουσείο του πλοίου του
Χέοπος. Θα επιστρέψουμε στο Κάιρο αφού
επισκεφθούμε την μεγάλη Σφίγγα. Συνεχίζουμε την
επαφή μας με τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό με
την επίσκεψή μας στο Αιγυπτιακού Μουσείου το
οποίο στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1902. Θα
διερευνήσουμε τις περιόδους του πολιτισμού
αυτού μέσω των εκθεμάτων, έως το τέλος της
φαραωνικής περιόδου, το 343 π.Χ.
Μετά την αρχαιολογική αυτή ημέρα θα
καταλήξουμε στην αγορά (σουκ) Χαν ελ Χαλίλι,
που δημιουργήθηκε ως «καραβάν-σεράι» το 1832.
.
Εναλλακτικά, μπορούμε να επισκεφθούμε το
παλαιό Κάιρο, όπου θα δούμε το ρωμαϊκό οχυρό,
κοπτικές εκκλησίες, το κοπτικό μουσείο και τον
Ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Το
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την
εντυπωσιακή παράσταση «Ήχος και Φως» εμπρός
από την Σφίγγα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Κάιρο – ολοήμερη εκδρομή στην
Αλεξάνδρεια
Πρωινό και μετάβαση οδικώς στην Αλεξάνδρεια,
την πιο φημισμένη από τις πόλεις που ίδρυσε ο
Μέγας Αλέξανδρος. Η πόλη χτίστηκε το 331 π.Χ. και
κατά την διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων
έγινε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου
κόσμου. Σήμα κατατεθέν της Αλεξάνδρειας ήταν ο
περίφημος Φάρος, ένα από τα 7 θαύματα του
Αρχαίου Κόσμου, αλλά δεν επεβίωσε μέχρι σήμερα

Κάιρο

Γκίζα

.

καθώς καταστράφηκε δύο φορές από σεισμούς.
Τα απομεινάρια του χρησιμοποίησε ο Μαμελούκος
σουλτάνος Καΐτ Μπέη το 1480 προκειμένου να
χτίσει το υπάρχον φρούριο Qauitbay Fort, το οποίο
και θα δούμε από κοντά. Θα δούμε επίσης του
κήπους του παλατιού Μοντάζα, του τελευταίου
βασιλιά της Αιγύπτου,. Φαρούκ, ενώ πριν
αφήσουμε την παραλιακή ζώνη της πόλης θα
κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στη σύγχρονη
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που φιλοδοξεί να
αποκτήσει την ακτινοβολία της διάσημης
Πτολεμαϊκής.
Θα επισκεφθούμε στη συνέχεια τις κατακόμβες στο
Κομ Ελ Σοκάφα, μια νεκρόπολη που κρύβει στα
σπλάχνα της μια σειρά αλεξανδρινών τάφων,
αγάλματα και φαραωνικά κτερίσματα, κυρίως από
την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο της πόλης.
Επιστροφή στο Κάιρο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Κάιρο – πτήση για Λούξορ
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο του Καΐρου
από όπου θα πετάξουμε για το νότο της Αιγύπτου
και το Λούξορ. Άφιξη και άμεση τακτοποίηση στο
κρουαζιερόπλοιο.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον μεγαλειώδη
ναό του Καρνάκ, ένα τεράστιο σύμπλεγμα
αφιερωμένο στη Θηβαϊκή Τριάδα, που άρχισε να
χτίζεται από τον φαραώ Ραμσή ΙΙ και επεκτάθηκε
στους επόμενους αιώνες από πολλούς φαραώ. Η
ημέρα μας συνεχίζεται με τον ναό του Λούξορ, ο
οποίος βρίσκεται μέσα στην πόλη, δίπλα στον
Νείλο. Ο ναός αυτός, αφιερωμένος επίσης στη
Θηβαϊκή Τριάδα, χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα
από την Χατσεψούτ (1508-1458 π.Χ.), μια από τις
ελάχιστες γυναίκες (μόλις έξι!) που κυβέρνησαν ως
φαραώ. Ο ναός αυτός είναι καλύτερα επισκέψιμος
βράδυ επειδή είναι ανοιχτός έως αργά και
υποβλητικά φωτισμένος. Διανυκτέρευση εν πλω.
5η ημέρα: Λούξορ (Κοιλάδα Βασιλέων, Κοιλάδα
Βασιλισσών)
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε
την Κοιλάδα των Βασιλέων, τη νεκρόπολη των
αρχαίων Θηβών, στη δυτική όχθη του Νείλου. Το
φαράγγι που ονομάζεται σήμερα «Κοιλάδα των
Βασιλέων» λεγόταν «Σπουδαίο Μέρος» ή «Μέρος
της Αλήθειας»: σ’ αυτή τη μεγαλειώδη τοποθεσία
αναπαύονταν κάποτε οι φαραώ μέσα σε γιγάντιες
πέτρινες
σαρκοφάγους,
περιμένοντας
την
αθανασία. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
διάλεξαν αυτή την απόμακρη χαράδρα ως

Γκίζα

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Ιερογλυφικά στους ναούς του Λούξορ

τελευταίο τόπο κατοικίας των βασιλιάδων τους και
για συμβολικούς, αλλά και για πρακτικούς λόγους.
Κοιτάζοντας από τα λιβάδια των Θηβών, εκεί ήταν
το σημείο όπου έδυε ο ήλιος, που οι αρχαίοι
Αιγύπτιοι συσχέτιζαν με τη μεταθανάτια ζωή. Στην
Κοιλάδα βρίσκονται περισσότεροι από 60 τάφοι,
που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Κάρτερ το 1922,
μεταξύ
των
οποίων
του
Τουτ-Ανχ-Αμόν
(Τουταγχαμών), του Σέτι Α΄, του Ραμψή Γ΄, του
Τούθμωση και της Νεφερτίτης. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον μοναδικής αρχιτεκτονικής
τριώροφο νεκρικό ναό της Χατσεψούτ, της
μοναδικής γυναίκας Φαραώ στην ιστορία, με τις
άκρως
ενδιαφέρουσες
τοιχογραφίες
της
εκστρατείας στο Πουντ, σημερινό Μπαχρέιν,
καθώς και τους Κολοσσούς του Μέμνονα, δύο
καθιστά χωρίς πρόσωπο αγάλματα, ύψους 18
μέτρων. Το βράδυ σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε την καταπληκτική παράσταση
του «Ήχος και Φως» στον ναό του Καρνάκ.
Διανυκτέρευση εν πλω.
6η ημέρα: Κρουαζιέρα στον Νείλο
Καθώς αναπλέουμε τον Νείλο, επόμενος σταθμός
μας θα είναι το Εντφού, η Απολλωνόπολις των
Ελλήνων, με αρχαιοτάτη ιστορία και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον. Ξεχωρίζει ο ναός του Ώρου, ο
καλύτερα διατηρημένος ναός στην Αίγυπτο: το
σημερινό κτίσμα, επί φαραωνικής βάσεως, είναι
πτολεμαϊκό, άρχισε να κτίζεται το 237 π.Χ.,
εγκαινιάσθηκε το 142 π.Χ., ολοκληρώθηκε το 57
π.Χ. και καταστράφηκε το 391 μ.Χ. Το Εντφού είναι
το μέρος όπου διεξήχθη η μυθική μάχη μεταξύ του
Ώρου και του κακού δαίμονος, Σεθ, και έληξε με την
ήττα του δευτέρου, πράγμα που απεικονίζεται στις
τοιχογραφίες. Επιστροφή στο πλοίο μας και
συνέχεια του πλου.
Στη συνέχεια το πλοίο μας θα προσορμισθεί στο
Κομ Όμπο, περίπου 45 χλμ. βόρεια του Ασσουάν.
Το Κομ Όμπο, η ελληνιστική πόλις Όμβος, έχει
στρατηγική θέση ως σταθμός των καραβανιών
προερχομένων από την Νουβία και είχε κατοικηθεί
πριν τους ελληνιστικούς χρόνους. Το ενδιαφέρον
μας εδώ είναι ο διπλός ναός του θεού-κροκοδείλου
Σομπέκ, και του Ώρου του Πρεσβυτέρου ή Αρόερη,
ο οποίος μετέπειτα συνδέθηκε με τον Απόλλωνα.
Αν και πρόκειται περί ενός συγκροτήματος, τα
πάντα είναι διπλά, ως αντικαθρέπτισμα, κατά τον
διαμήκη άξονα του ναού. Ενδιαφέρουσα είναι η
παράστασις αντικειμένων χειρουργικής καθώς και
το «Νειλόμετρο», ένα διαβαθμισμένο φρέαρ όπου

Καρνάκ

Ιερογλυφικά στο Καρνάκ

Το μαυσωλείο της Χατσεψούτ, στη δυτική
όχθη του Λούξορ

μετρούσαν
την
πλημμύρα
Διανυκτέρευση εν πλω.

του

Νείλου.

7η ημέρα: Ασσουάν
Πλέοντας φτάνουμε στο Ασσουάν, το όριο της
φαραωνικής Αιγύπτου και η πύλη της Νουβίας, του
Κους όπως την ονόμαζαν. Το όνομα «Ασσουάν»
είναι παραφθορά του ονόματος της Αιγυπτίας
θεάς του τοκετού Σουενέτ, που συνδέθηκε με την
αρχαία Ελληνίδα θεά Ειλειθυία και τη Ρωμαία
Λουσίνα.Στο Ασσουάν θα δούμε το Παλαιό
Φράγμα που χτίστηκε από τους Βρετανούς το 1902
και το Ψηλό (Νέο) Φράγμα που ολοκληρώθηκε, με
σοβιετική βοήθεια, το 1976.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον πτολεμαϊκό ναό
του Όσιρη στο νησί Φίλαι. Ο πληθυντικός αριθμός
του ονόματος αναφέρεται στο γεγονός ότι προ της
κατασκευής του Ψηλού Φράγματος υπήρχαν δυο
νησιά και το ένα, αυτό που έφερε τον ναό,
κατεποντίσθη από την δημιουργηθείσα, τεχνητή
λίμνη Νάσερ. Ο ναός μετεφέρθη, μερίμνη και
εξόδοις της UNESCO στο νησί Ατζίλκια. Το νησί
Φίλαι εθεωρείτο ως ένας από τους τόπους της
ταφής του Όσιρη, κατά συνέπεια ήταν άβατον και,
κατά τον μύθο, τα πουλιά δεν πετούσαν από
επάνω, ούτε ψάρια πλησίαζαν τις όχθες.
Δεδομένου ότι ο ναός σταμάτησε να λειτουργεί επί
Ιουστινιανού, διέφυγε σχετικώς το ιερό μένος των
πρώτων χριστιανών, και διεσώθη σε καλή
κατάσταση.
Το απόγευμα θα επιβιβασθούμε σε φελούκες,
χαρακτηριστικά τοπικά ιστιοφόρα, και θα
περιπλεύσουμε την νήσο Ελεφαντίνη και την νήσο
του Κίτσενερ. Στην Ελεφαντίνη υπάρχουν τα πρώτα
ευρήματα ανθρωπίνης κατοικήσεως στην περιοχή
χρονολογούμενα από την Νεολιθική Εποχή καθώς
και φαραωνικοί ναοί με κυριότερο αυτόν του
Χνουμ. Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω.

Καρνάκ

Λούξορ

8η ημέρα: Ασσουάν – πτήση για Κάιρο
Πρωινή πτήση για το Κάιρο. Άφιξη και επιβίβαση
στην πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται
περίπου 3-5 ημέρες
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Θέα στον Νείλο
από το φράγμα του Ασσουάν

** 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, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη*

Από Λάρνακα**

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08.03, 22.03
Με το ξενοδοχείο RAMSES HILTON 5 *

€ 895

€ 1.075

€ 1.320

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 250
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08.03, 22.03
Με το ξενοδοχείο CONRAD CAIRO 5 * DELUXE

€ 955

€ 1.135

€ 1.380

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 300
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13.04
Με το ξενοδοχείο RAMSES HILTON 5 *

€ 885

€ 1.065

€ 1.310

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 250
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13.04
Με το ξενοδοχείο CONRAD CAIRO 5 * DELUXE

€ 945

€ 1.125

€ 1.370

Παρέχεται έκπτωση -80€ για

με τους φόρους

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 300

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25.04 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στο Κάιρο με πρωινό.
Με το ξενοδοχείο RAMSES HILTON 5 *

€ 885

€ 1.065

€ 1.310

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 250
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 25.04 – 9 ΗΜΕΡΕΣ
Περιλαμβάνει μια επιπλέον διανυκτέρευση στο Κάιρο με πρωινό.
Με το ξενοδοχείο CONRAD CAIRO 5 * DELUXE

€ 945

€ 1.125

€ 1.370

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 300
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 03/05, 17/05, 07/09, 14/06
Με το ξενοδοχείο RAMSES HILTON 5 *

€ 855

€ 1.035

€ 1.280

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 250
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 03/05, 17/05, 07/06, 14/06
Με το ξενοδοχείο CONRAD CAIRO 5 * DELUXE

€ 905

€ 1.085

€ 1.330

Παρέχεται έκπτωση -80€ για
κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 300

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο
Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά
σας μέσα. Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της
κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις
στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις
προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές.

Περιλαμβάνονται
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.
➢ Ξενοδοχείο 5* (3 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο)
➢ 4 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο 5* lux.
➢ Ημιδιατροφή στο Κάιρο (στο ξενοδοχείο), πλήρης
διατροφή στο κρουαζιερόπλοιο.
➢ Δύο (2) επιπλέον μεσημεριανά στο Κάιρο.
➢ Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις,
επισκέψεις,
όπως
αναλυτικά αναγράφονται στο πρόγραμμά μας.
➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός.
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά
Versus Travel.
Αναχωρήσεις από Κύπρο
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι
φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα
αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση
(ζητήστε μας τι περιλαμβάνει).
Δεν περιλαμβάνονται
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)
➢ Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, και επιπλέον
ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών και έξτρα
καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα κρατήσεων), τα
οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα.
Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώλειας
αποσκευών,
δαπάνες
επαναπατρισμού
λόγω
ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης
ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για
επείγουσα
επιστροφή
στην
Ελλάδα,
απώλεια
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες,
ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.).
➢ Βίζα Αιγύπτου: 25€
➢ Φιλοδωρήματα: 25€ δίνονται τοπικά (υποχρεωτικά
στην Αίγυπτο)
➢ 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: € 225

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.
• Βεβαιωθείτε ότι 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,
προκειμένου 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.
• Συμμετοχή στην εκδρομή
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το
παρόν πρόγραμμα, το έχετε
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα
αναγραφόμενα, και ότι
αναντίρρητα αποδέχεστε τους
όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στα έντυπά μας και
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν
θέλετε να διαβάσετε τους όρους
συμμετοχής, παρακαλούμε
ζητήστε να σας αποσταλούν.

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Η
κράτησή
σας
πραγματοποιείται
είτε
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία,
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό,
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα
προγράμματά του.
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται
στα 500€.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων
των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€
γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε
έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για
τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την
τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών της κάρτας σας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να
γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια
ειδική
αίτηση
που
μπορούμε
να
σας
αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:
702 48 48 96 95
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695

EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5102 - 071578 – 793
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus
Travel
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την
κατάθεση της προκαταβολής σας, με
σκοπό να καταχωρηθεί 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.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 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.

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα
Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.
Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντα υπό την προστασία μας
Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.
Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.
•

Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και
6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.
Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος,
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό
σκοπό.
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών.
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και
κλείνουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar
αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο
versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...
•

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club –
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς»
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και
της αγάπης μας.
• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. 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 τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.

• Άτοκες δόσεις
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).
• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και
παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας.
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας.
3. Στυλό.
• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live
Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό
τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live
μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις
αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.
• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις.
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες…
«Διαβασμένοι» αρχηγοί
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε;
Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής
που θα βρείτε μόνο στο Versus!
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα,
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές
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.
Exploring The World Secret Treasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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 Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας.
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο,
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.
Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του
Βιετνάμ κ.ά.

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.

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, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,
για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας,
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 θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.
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.

VERSUS TRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«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

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

