Νότιες ΗΠΑ
Στους δρόμους της Country, του Rock ‘n Roll,
των Blues, των Spirituals, της Soul και της Jazz
Ένα οδοιπορικό στις πολιτείες Τζόρτζια, Τενεσί, Μισισίπι, Λουιζιάνα και Τέξας. Ένα ταξίδι
στους ήχους και τα βήματα του Έλβις Πρίσλεϋ, της Αρίθα Φράνκλιν, του Μπι Μπι Κινγκ,
και του Λούις Άρμστρονγκ.
Μια μύηση στο ελεύθερο πνεύμα του Αμερικάνικου Νότου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 10.05, 20.09

13 ημέρες

ΝΟΤΙΕΣ ΗΠΑ
•
•
•
•
•
•

Πρωινό καθημερινά.
Επίσκεψη στο COCA COLA World.
Επίσκεψη στα στούντιο του CNN.
Επίσκεψη στη βαμβακοφυτεία
Φρόγκμορ (Frogmore).
Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον
Μισισιπή.
Επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο
της NASA στο Χιούστον.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
VERSUS
➢

Πλούσιο

13ήμερο

πρόγραμμα

με

πολύ

καλά

επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
➢

Πρωινό καθημερινά.

➢

Ξενάγηση στη Νέα Ορλεάνη.

➢

Επίσκεψη στο COCA COLA World, όπου θα μάθουμε

κάποια από τα μυστικά του διασημότερου αναψυκτικού
του κόσμου.
➢

Επίσκεψη στα στούντιο του CNN.

➢

Επίσκεψη στη βαμβακοφυτεία Φρόγκμορ (Frogmore)

➢

Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή.

➢

Επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο της NASA στο

Χιούστον.
➢

Η καλύτερη τιμή της αγοράς (σχέση τιμής -

προϊόντος).

Διαβάστε προσεκτικά
το πρόγραμμα, συγκρίνετε
και μη συμβιβάζεστε
με τίποτα λιγότερο

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση
Ένα ταξίδι - οδοιπορικό σε πέντε πολιτείες του Αμερικάνικου Νότου. Με αφετηρία την Ατλάντα, την
πρωτεύουσα της πολιτείας Τζόρτζια, συνεχίζουμε για το Μέμφις, τόπο όπου έζησαν και
μεγαλούργησαν θρύλοι της μουσικής, όπως ο Έλβις Πρίσλεϋ, ο Μπι Μπι Κίνγκ, η Αρίθα Φράνκλιν κ.ά.
Ακολουθεί η πολιτεία Μισισίπι και το κάποτε πολύβουο λιμάνι του Μισισιπή με τις υπέροχες κατοικίες
της προ-εμφυλιακής περιόδου (Antebellum Houses), το Νατσέζ, η πρωτεύουσα της πολιτείας
Λουιζιάνα Μπατόν Ρουζ, καθώς και το κόσμημά της, η Νέα Ορλεάνη, το λίκνο της τζαζ. Συνεχίζουμε
προς την «πόλη-κόμβο» της Λουιζιάνα, το Λαφαγιέτ ενώ τελευταία πολιτεία του οδοιπορικού μας
είναι το Τέξας, με το Χιούστον, την «Πόλη του Διαστήματος» που έχει συνδέσει το όνομά της με την
εξερεύνηση κόσμων πέρα από τον πλανήτη μας.

Είναι μερικά ταξίδια, που και μόνο να βλέπεις τους χάρτες με τις διαδρομές τους, τα λατρεύεις. Πόσο
μάλλον όταν αυτό πραγματοποιείται σε πέντε πολιτείες του Αμερικάνικου Νότου! Με αφετηρία την
Ατλάντα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τζόρτζια, συνεχίζουμε για το Μέμφις, τόπος όπου έζησαν
και μεγαλούργησαν θρύλοι της μουσικής, όπως ο Έλβις Πρίσλεϋ, ο Μπι Μπι Κινγκ, η Αρίθα Φράνκλιν κ.ά.
Ακολουθεί η πολιτεία Μισισίπι και το κάποτε πολύβουο λιμάνι του Μισισιπή με τις υπέροχες κατοικίες
της προ-εμφυλιακής περιόδου (Antebellum Houses), το Νατσέζ, η πρωτεύουσα της πολιτείας
Λουιζιάνα Μπατόν Ρουζ, καθώς και το κόσμημά της, η Νέα Ορλεάνη, το λίκνο της τζαζ, με τη
γαλλική ψυχή και την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Θα συνεχίσουμε για το Λαφαγιέτ, την πόλη-κόμβο
της Λουιζιάνα, ενώ τελευταία πολιτεία του οδοιπορικού μας είναι το Τέξας, με το Χιούστον, την
"Πόλη του Διαστήματος".
Ένα ταξίδι που μόνο σε ένα Γραφείο με τη πληθωρικότητα του Versus ταιριάζει.

▪
▪

Γνωρίστε τα στούντιο του CNN και το Coca Cola World.
Περιηγηθείτε στο μεγαλύτερο σπίτι της Αμερικής, το Μέγαρο Biltmore Επισκεφθείτε τη
βαμβακοφυτεία Φρόγκμορ.

▪
▪
▪
▪

Πλεύστε με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή.
Περπατήστε στη γραφική Γαλλική Συνοικία στην πανέμορφη Νέα Ορλεάνη.
Περιηγηθείτε στο Χιούστον, την «πόλη του διαστήματος».
Ανακαλύψτε το Διαστημικό Κέντρο της NASA στο Χιούστον.

American Dream
Μια από τις πιο περίεργες συνέπειες της καταπληκτικής ιστορικής πορείας που διήνυσε η Αμερική
μέσα σε λίγους αιώνες, είναι η ιδιότυπη δημιουργία του "Αμερικάνικου Ονείρου".
Ξεκινώντας για την εξερεύνηση και την κατάκτηση ενός ολότελα καινούργιου κόσμου, οι πρώτοι
άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική έγιναν και οι πρώτοι εκφραστές αυτής της
έννοιας. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, η δίψα για εξερεύνηση, το κυνήγι της ατομικής ελευθερίας
και της ελευθερίας της έκφρασης, ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν Ευρωπαίους, αλλά και Ασιάτες
και στη συνέχεια τους ανθρώπους όλης της γης, στην Αμερική. Τα σύμβολα των ΗΠΑ και του
αμερικάνικου τρόπου ζωής έγιναν σύμβολα που ξυπνούν μέσα μας αυτά ακριβώς τα ιδανικά.
Με το πέρασμα των αιώνων κάθε τι αμερικανικό δοξάστηκε και πολλά από τα στοιχεία του
πολιτισμού της νέας αυτής χώρας έγιναν αντικείμενο θαυμασμού. Οι άνθρωποι που σημάδεψαν
την ιστορία των ΗΠΑ έγιναν είδωλα και τα στοιχεία από τη ζωή τους μπήκαν στη σφαίρα του μύθου.
Το Άγαλμα της Ελευθερίας, η πίπα της ειρήνης ενός Ινδιάνου φύλαρχου, το Κολτ ενός παράνομου
πιστολά της Άγριας Δύσης, η σκαπάνη ενός χρυσοθήρα, οι ταινίες του Χόλυγουντ, η ροκ μουσική,
οι μοτοσικλέτες ο "αυτοκινητόδρομος 66" και οι σιδηρόδρομοι της "Γιούνιον Πασίφικ" και του "Πόνι
Εξπρές" είναι μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά του "αμερικάνικου ονείρου".
Μεγάλες πόλεις, μητροπόλεις, που δέχτηκαν εκατομμύρια μεταναστών, όπως η Νέα Υόρκη, το
Σικάγο, ιστορικά και διοικητικά κέντρα αποφάσεων, όπως η Φιλαδέλφεια και η Ουάσινγκτον, αλλά
και πολιτείες που ξεχώρισαν από τις υπόλοιπες της Ομοσπονδίας, όπως η Καλιφόρνια, η Φλόριδα
ή το Τέξας, έγιναν οι κοιτίδες αυτού του ονείρου.
Φορέας μια κουλτούρας που καθόρισε τη
σύγχρονη πραγματικότητα, τα σύμβολα του
"αμερικάνικου

ονείρου"

μας

είναι

προσφιλή και οικεία, όσο τίποτα άλλο.

τόσο

«If you don’t know what it is, it’s jazz!»
Όσοι έχετε δει την ταινία-αριστούργημα του Τζουζέπε Τορνατόρε «Ο θρύλος του 1900», θα
θυμάστε τη σκηνή όπου μια χιλιομετρική ουρά υποψήφιων εργατών περιμένουν να περάσουν
από συνέντευξη για να πιάσουν δουλειά στο νεότευκτο υπερωκεάνειο «Virginia». Ξυλουργοί,
μαραγκοί, τεχνίτες, μάγειροι, όλοι περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για να δώσουν τα
στοιχεία τους και ελπίζουν σε μια νέα ζωή. Όταν έρχεται η σειρά του άνεργου μουσικού Μαξ
Τούνεϊ, εκείνος χωρίς να πει κουβέντα βγάζει την κορνέτα του από τη θήκη της και αρχίζει να παίζει
μια

μελωδία, που αναγκάζει

δεκάδες ανθρώπους να

παρατήσουν ό,τι

κάνουν και

αποσβολωμένοι να κάθονται να τον ακούν. Όταν τελειώσει, μέσα σε ένα χείμαρρο από
χειροκροτήματα, ο υπεύθυνος προσωπικού του Virginia, τον ρωτάει ενθουσιασμένος: «τι ήταν
αυτό;». «Δεν ξέρω», έκανε ο Τούνεϊ, σηκώνοντας τους ώμους, για να πάρει την ακόμα πιο
ενθουσιώδη απάντηση του νέου του αφεντικού: «Αν δεν ξέρεις τι είναι, τότε είναι τζαζ!»
Αυτό ακριβώς είναι η τζαζ, η μουσική που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε στις νότιες πολιτείες των
ΗΠΑ για να κατακτήσει τον κόσμο. Χωρίς να είναι κάτι απόλυτα συγκεκριμένο, και την ίδια ώρα με
το να είναι τα πάντα όσα θέλει με την ψυχή του να πει ο μουσικός που παρασύρεται από τη
μελωδία, αλλά κι ο ακροατής που άθελά του βρίσκει το ιδανικό όχημα για να ντύσει μ’ αυτή την
ακανόνιστη μουσική τα φτερά της ψυχής του.
Η τζαζ είναι αυτοσχεδιασμός, είναι η ζωή που συμβαίνει τώρα, είναι η στιγμή που ζεις και δεν
επαναλαμβάνεται, είναι η έμπνευση που έρχεται χωρίς τυμπανοκρουσίες και δεν επαναλαμβάνεται
στην ίδια μορφή ούτε και από τον ίδιο τον δημιουργό της.

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
Πατρίδα της Jazz!

Μια από τις πιο συναρπαστικές πόλεις του πλανήτη, η Νέα Ορλεάνη, είναι ένα φανταχτερό μωσαϊκό
ιστορίας, κουλτούρας, φαγητού και μουσικής από την Καραϊβική, την Ευρώπη και την Αφρική.
Ιδρυμένη από τους Γάλλους στις αρχές του 18ου αιώνα ως εμπορικός σταθμός σε στρατηγικό σημείο στις
όχθες του Μισισιπή, η πόλη δέχθηκε αρχικά ευρωπαϊκές και αφρικάνικες επιρροές και μεγάλο μεταναστευτικό
κύμα.
Εδώ θα συναντήσει κανείς δημοφιλή κλαμπ με τζαζ μουσική, υπέροχες γειτονιές για περίπατο, αλλά και παλιά
κτίρια με αρχιτεκτονικές επιρροές από διάφορες ιστορικές εποχές.
Καταπράσινες αυλές και σιντριβάνια, εκπληκτικά μεταλλικά μπαλκόνια, μερικά από τα παλιότερα κτήρια των
Η.Π.Α., κλασσικά εστιατόρια, ιδιαίτερα καταστήματα με αναμνηστικά και ναοί βουντού είναι μερικές πινελιές
που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης.
Επισκεφθείτε το Πολεμικό Μουσείο, το Μουσείο Τέχνης, το παλιό Νομισματοκοπείο, καθώς και τις "Πόλεις
των Νεκρών", τα ιστορικά νεκροταφεία και τους ναούς βουντού.
Η πόλη φημίζεται για την έντονη νυχτερινή της ζωή, καθώς και για την υπέροχη τζαζ μουσική που θα
4666απολαύσετε ζωντανά σε κάθε γωνιά της.
Η πόλη διαθέτει επίσης μεγάλο καζίνο, για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους.
Γιορτάστε τη Mardi Gras, την τοπική γιορτή που διαρκεί δύο εβδομάδες, με χορούς και παρελάσεις και γίνετε
ένα με το χρωματιστό και πολύβουο πλήθος.
Περιηγηθείτε στη μαγευτική ατμόσφαιρά της που πολλές φορές θυμίζει ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, καθώς
πλημμυρίζει από του ήχους της τζαζ μουσικής.
Στην παλιά πόλη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραδοσιακά μέσα μεταφοράς, που δεν είναι άλλα από
άμαξες με μουλάρια, για να διασκεδάσετε και να ζήσετε το μυστήριο και τη μαγεία των εξωτικών γειτονιών
της. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα που περιλαμβάνει κρεολικά πιάτα, θαλασσινά και
ιδιαίτερα στρείδια, καθώς και την τοπική σπεσιαλιτέ που είναι τα κόκκινα φασόλια με ρύζι. Η Νέα Ορλεάνη
αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές πόλεις της Αμερικής και σίγουρα θα αφήσει τα ανεξίτηλα σημάδια της
στη μνήμη σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Ατλάντα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω
ενδιάμεσου σταθμού για την Ατλάντα (Atlanta), την
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας
Τζόρτζια των ΗΠΑ. Η Ατλάντα είναι μια κοσμοπολίτικη
πόλη, με εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης, δεκάδες
πολιτιστικά αξιοθέατα, έντονη νυχτερινή ζωή και μια
πληθώρα
αθλητικών
διοργανώσεων
–
εδώ
φιλοξενήθηκαν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του
1996. Η πόλη γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη
κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Εδώ έχουν
την έδρα τους κολοσσοί, όπως η Coca Cola, το
ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, η αεροπορική εταιρία
Delta Airlines, κ.ά. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Ατλάντα

2η ημέρα: Ατλάντα (COCA COLA World, στούντιο
CNN)
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην
πόλη θα δούμε μεταξύ άλλων το μνημείο με τον τάφο
του Martin Luther King και της συζύγου του Coretta
Scott King, το σπίτι της συγγραφέως του
μυθιστορήματος «Όσα Παίρνει ο Άνεμος” Μάργκαρετ
Μίτσελ, το Ολυμπιακό Πάρκο και Στάδιο και θα
επισκεφθούμε το COCA COLA World, όπου θα
μάθουμε κάποια από το μυστικά του διασημότερου
αναψυκτικού του κόσμου, καθώς και τα στούντιο του
CNN. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
.
3η ημέρα: Ατλάντα – Μέμφις
Πρωινή αναχώρηση για το Μέμφις, που βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας Τενεσσί, νότια από τη
συμβολή των ποταμών Γουλφ και Μισισιπή. Η πόλη
αυτή, που ιδρύθηκε το 1819, είναι ιστορικός τόπος για
εκατομμύρια μουσικόφιλους του κόσμου. Εδώ έζησαν και
δημιούργησαν θρύλοι της μουσικής, όπως ο βασιλιάς του
Ροκ εντ Ρολ (Rock ‘n Roll) Έλβις Πρίσλεϋ, ο Τζόνι Κας, ο
Μπι Μπι Κίνγκ, η Βασίλισσα της Σόουλ Αρέθα Φράνκλιν
και ο πατέρας των Μπλουζ Γιούλιαμα Κρίστοφερ Χάντι,
έργο του οποίου είναι το περίφημο Beale Street Blues,
από το όνομα του περίφημου δρόμου με τα clubs. Το
Μέμφις όμως είναι γνωστό και για τη δολοφονία του
39χρονου ηγέτη του κινήματος για τα δικαιώματα των
.Μαύρων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το 1968. Άφιξη και
απογευματινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της.
Δεν θα παραλείψουμε φυσικά να δούμε (εξωτερικά) τη
θρυλική Γκρέισλαντ (Graceland), που βρίσκεται πάνω
σε έναν λόφο του προαστίου Whitehaven, 12 περίπου
.
χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Ο Πρίσλεϊ
αγόρασε την κατοικία αυτή το 1957 προς $102.500 και
έζησε εκεί μαζί με τους γονείς του έως και το τέλος της
ζωής του. Εκεί βρίσκονται θαμμένοι ο Έλβις, η μητέρα

Graceland, Μέμφις

Λεωφόρος B.B. King, Μέμφις

του Γκλάντυς καθώς και η γιαγιά του Μίνι Μέι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βόλτα για όσους το
επιθυμούν στην Beale Street για ένα ποτό σε κάποιο από
τα δεκάδες μπαράκια.
4η ημέρα: Μέμφις
Ημέρα ελεύθερη για περιπάτους με τον αρχηγό μας και
επισκέψεις σε μουσεία, αγορές κλπ. και φυσικά για
ακόμα μια νυχτερινή έξοδο στα μπαράκια της πόλης.
5η ημέρα: Μέμφις – Φυτεία Φρόγκμορ – Νάτσεζ
Η επόμενη πολιτεία που θα επισκεφθούμε κατά τη
διάρκεια του οδοιπορικού μας αυτού είναι η Μισισίπι και
πρώτος μας σταθμός το Νατσέζ (Natchez), το κάποτε
πολύβουο λιμάνι του Μισισιπή με τις υπέροχες
νεοκλασικές κατοικίες της προ-εμφυλιακής περιόδου
(Antebellum Houses) - ένα «ζωντανό» μουσείο της
αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής. Ευρισκόμενοι πλέον
στον «Βαθύ Νότο» (Deep South), θα επισκεφθούμε τη
βαμβακοφυτεία
Φρόγκμορ
(Frogmore) για
να
γνωρίσουμε το προϊόν που μαζί με το ζαχαροκάλαμο
έκαναν την πόλη αυτή μια από τις πλουσιότερες του
Νότου και την 4η πλουσιότερη των ΗΠΑ μετά τη Νέα
Υόρκη, τη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια. Θα
ακολουθήσουμε τα βήματα των πρώτων καλλιεργητών
και των δούλων τους, θα μάθουμε για τα έθιμα των
σκλάβων, τη μυστική μουσική τους και τις σχέσεις τους
με τους αφέντες και θα δούμε το αυτοματοποιημένο
πλέον σήμερα εκκοκκιστήριο βάμβακος. Η περιήγηση
αυτή είναι η μόνη του είδους της στον Νότο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Νάτσεζ – Τζάκσον – Νέα Ορλεάνη
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της πολιτείας
του Μισισίπι, το Τζάκσον (Jackson). Από τη στιγμή της
ίδρυσής της, το 1821, η πόλη προοριζόταν να
αποτελέσει την έδρα της πολιτείας, αν και η πληθυσμιακή
και οικονομική της εκτόξευση δεν επιτεύχθηκε παρά μετά
έναν αιώνα περίπου αργότερα. Τη δεκαετία των
κοινωνικών διεκδικήσεων, το 1960, το Τζάκσον βρέθηκε
στο επίκεντρο των αγώνων για την ισότητα μεταξύ
λευκών και μαύρων. Μετά τη σύντομη περιήγησή μας
στην πόλη θα αναχωρήσουμε για την ατμοσφαιρική Νέα
Ορλεάνη (New Orleans), το λίκνο της μουσικής τζαζ,
στους δρόμους της οποίας γαλουχήθηκαν δεκάδες
μουσικοί. Η πολιτεία της Λουιζιάνας, που έχει το όνομα
του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ΄, αποτέλεσε έναν
από τους κυριότερους πυρήνες του Γαλλικού
αποικισμού στην Αμερική και πουλήθηκε στις ΗΠΑ από
τον Ναπολέοντα το 1803. Διαρρέεται από τον Μισισιπή,
τον μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της Βόρειας Αμερικής
(5.790 km). Στις όχθες του, στον Αμερικανικό Νότο,
γεννήθηκαν τα μπλουζ, τα spirituals και η τζαζ. Η Νέα
Ορλεάνη, το Big Easy (η «μεγάλη ξενοιασιά»), όπως είναι
το παρατσούκλι της, είναι μια φιλελεύθερη και ανοικτή

Μέμφις

Ποταμόπλοιο εν ώρα «ανάπαυσης»
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πόλη. Οι διάφορες φυλές και πολιτισμοί που τη
συνθέτουν, της δίνουν μια ζωντάνια μοναδική. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να περπατήσετε στην παγκοσμίως γνωστή
Bοurbon Street, τον πιο ζωντανό δρόμο της πόλης, εδώ
που ο Louis Armstrong έκανε τα πρώτα βήματά του, και
να απολαύσετε το ποτό σας σε κάποιο από τα πολλά
μπαρ με ζωντανή τζαζ και μπλουζ μουσική.
7η ημέρα: Νέα Ορλεάνη (Ξενάγηση και κρουαζιέρα στον
Μισισιπή)
Ο Μισισιπής είναι το αίμα της πόλης, η Γαλλική συνοικία
η ψυχή της και η πλατεία Τζάκσον η καρδιά της. Ένα
κράμα Καραϊβικού στυλ, Γαλλικής κομψότητας και
Σπανιόλικης γοητείας σε Αμερικανικό έδαφος. Η Νέα
Ορλεάνη συχνά αποκαλείται «η βορειότερη πόλη της
Καραϊβικής», λόγω της χαλαρής της ατμόσφαιρας, των
έκδηλων κοινωνικών αντιθέσεων και των εξωστρεφών
της κατοίκων - Αφροαμερικανοί κατά το 60%. Η σημερινή
μας ξενάγηση θα αρχίσει με την παλιότερη γειτονιά της,
την French Quarter (τη Γαλλική συνοικία), που είχε την
τύχη να παραμείνει ανέπαφη από τη μανία του τυφώνα
«Κατρίνα» στις 29/8/2005. Θα περάσουμε από την
εμβληματική πλατεία Τζάκσον (Jackson Square), θα
δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Ναό του Αγίου
Λουδοβίκου και τα αποικιακού ρυθμού αρχοντικά με τα
δαντελωτά περίτεχνα κιγκλιδώματα των μπαλκονιών από
σφυρήλατο σίδερο, τα ξύλινα παντζούρια και τους
παστέλ χρώματος τοίχους. Θα συνεχίσουμε με την
πλατεία του Στρατηγού Λη, το Superdome και το Garden
District, που δημιουργήθηκε από τους νεοφερμένους
Αμερικανούς μετά την αγορά της Λουιζιάνας από τους
Γάλλους, όπου και θα δούμε δρόμους με ονόματα από
την Ελληνική Μυθολογία και πολλές επαύλεις με
πανέμορφους κήπους - το όνομα εξάλλου της περιοχής
προέρχεται από τους υπέροχους κήπους των σπιτιών
της. Ολοκληρώνοντας την ξενάγηση της πόλης μας
περιμένει μια συναρπαστική εμπειρία, καθώς θα
επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο και θα απολαύσουμε μια
κρουαζιέρα στον Μισισιπή!!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Νέα Ορλεάνη
Ημέρα ελεύθερη στη Νέα Ορλεάνη. Αν ψάχνετε για
κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ημέρα αυτή,
θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε το City Park, ένα από
τα μεγαλύτερα δημόσια πάρκα στις ΗΠΑ, ανοιχτό από το
1854, καθώς και το New Orleans Museum of Art με τη
μεγάλη συλλογή γαλλικής ζωγραφικής των 19ου και 20ου
αι. όπου ξεχωρίζουν έργα του Ντεγκά, που έζησε
μάλιστα στην περιοχή περίπου στα 1870. Στη συνοικία
Lower Garden District θα βρείτε καταστήματα με
παλιούς δίσκους βινυλίου όπου με λίγη τύχη θα
ανακαλύψετε αληθινά διαμάντια, ενώ ωραία εμπειρία
είναι και μία βόλτα με τα «streetcars», τα μικρά τοπικά
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τραμ (κόστος περίπου $1,25, που εκτελούν δρομολόγια
από τη Γαλλική Συνοικία μέχρι το Garden District.
Διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Νέα Ορλεάνη – Μπατόν Ρουζ – Λαφαγιέτ
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της πολιτείας
Λουιζιάνα, τη Μπατόν Ρουζ (Baton Rouge), που
βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Μισισιπή, 110 km
βορειοδυτικά της Νέας Ορλεάνης. Η πόλη πήρε το
όνομά της από έναν ξύλινο κόκκινο στύλο που
σηματοδοτούσε το όριο ανάμεσα στα κυνηγετικά πεδία
των φυλών Χούμα και Μπαγιού Γκούλα. Το 1719 οι
Γάλλοι εγκατέστησαν εδώ ένα οχυρό. Άλλαξε πολλές
φορές ιδιοκτησία, μέχρι που τελικά προσαρτήθηκε στις
ΗΠΑ το 1817 και άρχισε να αναπτύσσεται μαζί με την
έναρξη της εκμετάλλευσης των πετρελαιοπηγών της
Λουιζιάνας και την ίδρυση των σχετικών μεταποιητικών
βιομηχανιών. Η Μπατόν Ρουζ είναι ένα κύριο
βιομηχανικό, πετροχημικό, ιατρικό και ερευνητικό κέντρο
στον Αμερικανικό Νότο. Στην πόλη λειτουργεί και ένα
από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου του κόσμου.
Μετά τη σύντομη περιήγησή μας στην πόλη
αναχωρούμε για την «Hub City» της Λουιζιάνα, το
Λαφαγιέτ (Lafayette). Είναι αδύνατον να κάνει κάποιος
μια έστω και μικρή βόλτα στην πόλη και να μη δει δεκάδες
(αν όχι εκατοντάδες) επιγραφές που θα γράφουν «Hub
City»: είναι το παρατσούκλι της πόλης, μια υπόθεση που
ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου αιώνα. Μέχρι τότε το
Λαφαγιέτ ήταν μια μικρή κωμόπολη, που στήριζε τα
έσοδά της κυρίως στην αγροτική παραγωγή της
περιοχής. Το 1950, ωστόσο, ο Πρόεδρος Άιζενχάουερ
ενέκρινε τη δημιουργία ενός διαπολιτειακού συστήματος
αυτοκινητόδρομων που θα διευκόλυνε την εκκένωση
περιοχών σε περίπτωση… πυρηνικού πολέμου. Οι
πόλεις που «έτυχε» να βρίσκονται κοντά σε τέτοιους
διαπολιτειακούς κόμβους είδαν την οικονομία τους να
απογειώνεται, και το Λαφαγιέτ είχε την τύχη να είναι μία
από αυτές. «Hub City» σημαίνει «πόλη-κόμβος», με το
Λαφαγιέτ μάλιστα να διαθέτει όχι έναν αλλά δύο τέτοιους
κόμβους (Interstate 10-Interstate 49). Άφιξη στην πόλη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη
συνέχεια ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με
τον αρχηγό μας. Διανυκτέρευση.
10η ημέρα: Λαφαγιέτ – Χιούστον
Πρωινή αναχώρηση για το Χιούστον, την «Πόλη του
Διαστήματος» (Space City), που βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό άκρο της πολιτείας του Τέξας. Το
Χιούστον είναι η 4η μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ και ένα
από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της πολιτείας του
Τέξας - θεωρείται η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη πόλη
στην Αμερική. Είναι παγκόσμια γνωστό για τις
βιομηχανίες ενέργειας (ειδικά πετρελαϊκές) και τις
αεροναυτικές εταιρείες. Εξ αιτίας αυτής της οικονομικής
δραστηριότητας, έχουν μετοικήσει στο Τέξας πολλοί
κάτοικοι από άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και από

Νέα Ορλεάνη

Χιούστον

πολλές άλλες χώρες. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
11η ημέρα: Χιούστον
Το κέντρο του Χιούστον είναι αυτό ακριβώς που μας
έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τις Ηνωμένες
Πολιτείες:
ένα
κέντρο
γεμάτο
πολύ
ψηλούς
ουρανοξύστες, μερικοί από τους οποίους μάλιστα,
έχουν εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Το Χιούστον μπορεί
να είναι μια θάλασσα κτιρίων, όμως αυτή η υποτροπική
πόλη, που χωρίς να είναι παραλιακή βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής από τον Κόλπο του Μεξικού, είναι
εντυπωσιακά πράσινη. Μετά την πρωινή ξενάγησή μας
στο κέντρο της πόλης θα μεταβούμε στο Διαστημικό
Κέντρο της NASA, όπου θα περιηγηθούμε στις
εγκαταστάσεις του και θα ενημερωθούμε για τις κύριες
δραστηριότητές του. Θα δούμε το Κέντρο Ελέγχου των
διαστημικών λεωφορείων, δηλαδή τον χώρο όπου
ελέγχεται κάθε αποστολή διαστημικού λεωφορείου από
τη στιγμή της εκτόξευσης στο ακρωτήριο Κανάβεραλ
στη Φλόριντα μέχρι την επιστροφή του στη Γη, το
μεγάλο υπόστεγο όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση
των αστροναυτών σε ομοιώματα του διαστημικού
λεωφορείου και των τμημάτων του Διαστημικού
Σταθμού καθώς και το τεράστιο υπόστεγο, όπου
φιλοξενείται ένας πραγματικός πύραυλος Saturn, ο
πύραυλος που μετέφερε την αποστολή Apollo στο
φεγγάρι τη δεκαετία του 60-70. Ο πύραυλος δεν στέκεται
κατακόρυφα, αλλά σε οριζόντια θέση. Στους τοίχους
του υπόστεγου υπάρχει η ιστορία του προγράμματος
Apollo με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
12η ημέρα: Χιούστον – Πτήση επιστροφής
Πρωινό ελεύθερο στην «πόλη του διαστήματος». Το
μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να
επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.

Χιούστον

13η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/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
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

€ 2.990

Από Θεσσαλονίκη*

Από Λάρνακα**

€ 3.170

€ 4.110

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

Με τους φόρους

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €1.100

Έως 18 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.
Απαιτείται 1 διανυκτέρευση 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 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.

Το Versus αναλαμβάνει την έκδοση ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ)
για λογαριασμό των πελατών του.
Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη
– εκτός από την προσκόμιση του διαβατηρίου σας –
και η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου μας
με τα στοιχεία που απαιτούνται
και που ζητά η Αμερικάνικη Υπηρεσία Μετανάστευσης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό.
➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
➢ Αμερικανικό πρωινό.
➢ Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις,
εκδρομές,
όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα.
➢ Επίσκεψη στο Coca Cola World.
➢ Επίσκεψη στα στούντιο του CNN.
➢ Επίσκεψη στη βαμβακοφυτεία Frogmore.
➢ Επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο της NASA στο
Χιούστον.
➢ Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον Μισισιπή.
➢ Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί στις προβλεπόμενες
ξεναγήσεις.
➢ Έμπειρος αρχηγός του Γραφείου μας
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
➢ Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής(ESTA)

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

\

➢ Φόροι
αεροδρομίων,
επιβάρυνση
καυσίμων,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο
ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην
Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος,
απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω
ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης
ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης
συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα
επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων
και έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και
νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.).
Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την
ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε
μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή
παρεξηγήσεων: 870 €
➢ Άλλες επισκέψεις και είσοδοι πέραν αυτών που
περιγράφονται αναλυτικά στα Περιλαμβάνονται

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Καλό θα είναι να δηλώνετε την επιθυμία σας για Twin (2
κρεβάτια) ή Double Room (ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι)
στο Γραφείο μας κατά την κράτησή σας και
οπωσδήποτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής.
- Στις Η.Π.Α. δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια. Τα
standard δωμάτια είναι πάντα με ένα μεγάλο διπλό
κρεβάτι (King Bed) ή με 2 διπλά κρεβάτια
(Twin King ή Queen beds).
- Στις περιπτώσεις που 3 ή 4 άτομα κάνουν χρήση αυτών
των δωματίων τυγχάνουν και μεγάλης έκπτωσης.
- Τρίκλινο με την προσθήκη έξτρα κρεββατιού δεν
υπάρχει στην standard κατηγορία και χρειάζεται άλλος
τύπος δωματίου με διαφορετική (υψηλότερη) τιμή και
χωρίς την έκπτωση.

Σημαντικές
παρατηρήσεις
Η κράτηση γίνεται μόνο με την
αποστολή του διαβατηρίου σας στο email 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, emailκ.λπ.).
Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα
άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει
να μας γνωρίσετε και τα δικά τους
πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η
κατοχύρωση των προσφορών γίνεται
μόνο με κατάθεση της προκαταβολής.

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 στο 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 Η.Π.Α.
Ενημερώστε το Versus εάν υπάρχει
σφραγίδα των χωρών αυτών στο
τρέχον διαβατήριο σας.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλώ επικοινωνήστε με τους
πωλητές, στο γραφείο μας.

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.).

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60

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.

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

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.

EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61

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 1.000€.
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.

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

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.

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.

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 (Καραγεώργη Σερβίας 4,
Στοά Παύλου, 7ος 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 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, στο Σύνταγμα, 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!

