
 

H µαγική 10ήµερη Λαπωνία τουVersus 
Κρουαζιέρα µε παγοθραυστικό και Ice Hotel 

Λέβι - Κέµι - Ροβανιέµι - Χωριό Άι-Βασίλη - Όουλου - Ράνουα - Ελσίνκι 

                   Παραµυθένια Χριστούγεννα στον Αρκτικό Κύκλο 

           Αναχώρηση: 24/12                                                                                                 10 ηµέρες 

∆ώρο του Versus για τους 20 πρώτους η κρουαζιέρα µε το παγοθραυστικό 



Ταξιδιώτες µε άποψη... 
«Τυλιγµένη» γύρω από τον αρκτικό κύκλο, στα σύνορα µε το 
πουθενά, η Λαπωνία είναι η αναµφισβήτητη πατρίδα του Άι-
Βασίλη, του Ήλιου του Μεσονυκτίου, των Εσκιµώων Sami και του 

Βόρειου Σέλαος, που σαν πραγµατική «βασίλισσα του χιονιού» 

αιχµαλωτίζει κάθε επισκέπτη µε το µεγαλείο του τόπου, της 
ιστορίας και των ανθρώπων της… ειδικά αυτή την εποχή, όπου 
το απόλυτο λευκό µοιάζει να «λιώνει» κάτω από το 
χριστουγεννιάτικο πνεύµα, που έρχεται να ζεστάνει µε χρώµατα 

και στολίδια το τοπίο, αλλά και την ανθρώπινη ψυχή.  

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν µια ξεχωριστή λάµψη καθώς, 
πέρα από την απαράµιλλη οµορφιά του τοπίου που πραγµατικά µας εντυπωσιάζει, τα 

χνάρια στο χιόνι µας οδηγούν στο φιλόξενο σπίτι του πιο αγαπηµένου Αγίου των παιδικών 
µας χρόνων. Στο ακριβές σηµείο του Αρκτικού Κύκλου βρίσκεται το Χωριό του Άι-Βασίλη. Ο 
ίδιος και οι χαρούµενοι βοηθοί του, περιµένουν να µας καλωσορίσουν και να µας 
ξεναγήσουν στο εσωτερικό της κατοικίας του. Εκεί δεκάδες πολύχρωµα, λιλιπούτεια ξωτικά 

εργάζονται πυρετωδώς 364 µέρες το χρόνο ετοιµάζοντας τα δώρα µας.  
Φέτος, κάποια από αυτά βρέθηκαν στο Versus.  
Έτσι ετοιµάσαµε για εσάς ένα ταξίδι γλυκό σαν παραµύθι… 
 

Το ταξίδι όµως αυτό δεν είναι µόνο ξωτικά και Άγιος Βασίλης, αλλά και χιονισµένα χωριά, 

παγωµένα ποτάµια και λίµνες, πολικοί ζωολογικοί κήποι, δραστηριότητες στο χιόνι, χάσκις 

και τάρανδοι!!! Άλλωστε είναι το µοναδικό µέρος στην Ευρώπη που διαθέτει τόσο 
συναρπαστικά όµορφα χιονισµένα τοπία και τόσο οργανωµένες και εντυπωσιακές πολικές 
δραστηριότητες στο χιόνι! 

 

 



 

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 
 

Ένα πλούσιο και ολοκληρωµένο 8ήµερο πρόγραµµα µε ξεχωριστές παροχές που δεν 

υπάρχουν στα συνήθη προγράµµατα της αγοράς! 

 

� Κρουαζιέρα στην παγωµένη θάλασσα του Αρκτικού Κύκλου µε το παγοθραυστικό 
Σάµπο - µια πολύ ακριβή κρουαζιέρα που περιλαµβάνεται στην τιµή. Το Versus έχει κλείσει εκ των 
προτέρων τις καλύτερες ώρες της κρουαζιέρας!!! 
� Ειδικό γεύµα και περιήγηση σε ξενοδοχείο φτιαγµένο από πάγο. Το γεύµα προσφέρεται 
στο Ice Restaurant, στοιχίζει 100 € και περιλαµβάνεται στην τιµή. Μια µοναδική εµπειρία!  
� Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων & χάσκις. 
� Βόλτα µε έλκηθρο που σέρνουν τάρανδοι. 
� Σαφάρι µε Snowmobile - µηχανοκίνητα σκούτερ όχι µόνο για δοκιµή, αλλά και για µεγάλη 
µεταφορά (Εκδροµή στη φάρµα ταράνδων µε snowmobile). Η εκδροµή διαρκεί 2,5 ώρες! 
� Σαφάρι µε έλκηθρο που σέρνουν χάσκις διάρκειας 40’, χρόνος επαρκής για µια µεγάλη 
διαδροµή και όχι απλώς για µια βόλτα. 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΑΦΑΡΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ 
� Επίσκεψη και είσοδο του παγωµένου πολικού Ζωολογικού Κήπου Ράνουα. 
� Επίσκεψη και είσοδο στο διάσηµο Αρκτικό Μουσείο. 
� Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέµι. 
� Ειδικές στολές και εξοπλισµό για τις µετακινήσεις σας για τέσσερις ηµέρες στη Λαπωνία 
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων (σαφάρι µε µηχανοκίνητα σκούτερ, φάρµα χάσκις. 
εκδροµή στη Ράνουα, κρουαζιέρα µε παγοθραυστικό «Sampo»).  
� Μεταφορά αεροπορικώς από την Αθήνα στη Λαπωνία και όχι µε πολύωρη κουραστική 
διαδροµή. 
� ∆ιαµονή σε Ροβανιέµι (2 διανυκτερεύσεις), Κέµι (2) και Λέβι (3). 
� 2 διανυκτερεύσεις στο Ελσίνκι και ξενάγηση. 
� Πρωτοχρονιάτικο δείπνο σε εστιατόριο µέσα στο χιονισµένο Λαπωνικό τοπίο 
� Επίσκεψη στο Levi Ice Gallery 
� ∆ιαµονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία 4* και στις τρεις πόλεις της Λαπωνίας, αλλά και στο 
Ελσίνκι. 
� Ηµιδιατροφή στη Λαπωνία, πρωινό στο Ελσίνκι.  
� Πτήσεις Αθήνα - Κίτιλα, Όουλου – Ελσίνκι - Αθήνα µε τη Lufthansa (όχι charter). 



 

 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 24/12/2016 ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 2460 24/12/2016 

ΜΟΝΑΧΟ – ΚΙΤΙΛΑ 

(Κίτιλα: 15 χλµ από το Λέβι) 

09:05 13:30 

LH 855 02/01/2017 ΕΛΣΙΝΚΙ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:50 08:40 

LH 1278 02/01/2017 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  - ΑΘΗΝΑ 09:40 13:25 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΚΙΤΙΛΑ - ΛΕΒΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση για τη φιλανδική πόλη 
Κίτιλα. Άφιξη και αναχώρηση για Λέβι (15 χλµ. από Κίτιλα), ένα από τα πιο γνωστά και πιο 
µεγάλα χιονοδροµικά κέντρα της Φινλανδίας! Συγκεντρώνει λάτρεις του χιονιού από όλο τον 

κόσµο, προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες. Είναι στην πραγµατικότητα µια µικρή πόλη 

διακοπών που προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στους φιλοξενούµενούς του. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το απόγευµα θα µεταφερθούµε στην πόλη 

Luvattumaa, στο παραδοσιακό λαπωνικό εστιατόριο χτισµένο στις όχθες του ποταµού 
Ounasjoki, 7 χιλιόµετρα από το κέντρο του Levi και βαθιά µέσα στο λαπωνικό χιονισµένο 
τοπίο. Με την άφιξη θα ευχηθούµε µε ποτό καλωσορίσµατος! Θα ακολουθήσει δείπνο. 
Περιµένοντας τον Αϊ-Βασίλη να έρθει θα επισκεφτούµε το Levi Ice Gallery, ακριβώς δίπλα 

από το εστιατόριο. Είναι ένα κάστρο φτιαγµένο από χιόνι όπου µέσα του κρύβει ένα µπαρ 
και ένα παρεκκλήσι φτιαγµένα από πάγο καθώς και όµορφα γλυπτά πάγου και άλλα έργα 
τέχνης. Εκεί θα µας επισκεφτεί και ο Άγιος Βασίλης µε το 

έλκηθρο γεµάτος δώρα για όλους. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΟΥΤΕΡ - 
ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΟ 
Σήµερα θα έχουµε µια µοναδική εµπειρία. Παραλαβή 
στολών και στη συνέχεια θα επισκεφτούµε µια 

παραδοσιακή λαπωνική φάρµα ταράνδων. Η διαδροµή 
µας γίνεται µε µηχανοκίνητα σκούτερ. Θα ξεναγηθούµε 

στο χώρο της φάρµας, όπου θα µας δοθεί η ευκαιρία να 
µάθουµε λεπτοµέρειες για το µοναδικό αυτό ζώο, το 

οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη Λαπωνία και τον 
Άι-Βασίλη. Ο φιλόξενος ιδιοκτήτης της φάρµας θα µας δείξει πώς οδηγείται ένα έλκηθρο µε 



τάρανδους και θα παραδώσει τα ηνία στα χέρια µας για µια αξέχαστη εµπειρία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας στο Λέβι. ∆ιανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΚΙΣ - ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΟ 
Το πρόγραµµα της σηµερινής ηµέρας περιλαµβάνει µια απίστευτη εµπειρία. Ποιος θα έλεγε 
όχι σε µια βόλτα µε έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις στα απέραντα χιονισµένα δάση; Η 

απόλυτη ησυχία της φύσης διακόπτεται µόνο από τον ήχο του έλκηθρου που γλιστρά πάνω 
στο χιόνι. Μια µοναδική αρκτική εµπειρία. Μια απολαυστική, µεγάλη διαδροµή - όχι την απλή 
βόλτα των λίγων µέτρων που περιλαµβάνουν τα προγράµµατα της Λαπωνίας, αλλά 

σαφάρι 6 χλµ. µε έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις. Μετά τη βόλτα όλοι θα µαζευτούµε γύρω 
από τη φωτιά, σε µια µικρή «κότα», τη παραδοσιακή φινλανδική σκηνή, και θα µάθουµε 
πολλές λεπτοµέρειες για τα είδη και τη ζωή των πανέξυπνων αυτών σκυλιών, 
απολαµβάνοντας µια κούπα αχνιστού και µυρωδάτου καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο 

Λέβι. ∆ιανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΒΙ - ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για το 
αναχωρούµε για το χωριό του Άγιου Βασίλη, 
ακριβώς πάνω στον Αρκτικό Κύκλο! Εδώ θα 

δούµε τον Άι-Βασίλη, θα µιλήσουµε και θα 

φωτογραφηθούµε µαζί του, όπως επίσης θα 
βρούµε πλούσια ποικιλία αναµνηστικών ειδών! 
Στο ταχυδροµείο του Άι-Βασίλη θα 

µπορέσουµε να στείλουµε κάρτες και 
γράµµατα στους αγαπηµένους µας για τα 
επόµενα Χριστούγεννα. Επίσης, µπορείτε να 

επισκεφτείτε το Σάντα Παρκ, µια πολύ 
ενδιαφέρουσα επιλογή για τους µικρούς µας 
φίλους. Αναχώρηση µε προορισµό το 
Ροβανιέµι. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 



5η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΑΡΚΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM - ICE RESTAURANT 
Η σηµερινή µας ηµέρα ξεκινά µε επίσκεψη στο 
λαπωνικό µουσείο Arktikum, το οποίο παρουσιάζει 

εκθέµατα, που αναφέρονται στην παραδοσιακή ζωή 
των Λαπώνων (η είσοδος περιλαµβάνεται). Για το 
βράδυ σας επιφυλάσσουµε µια έκπληξη: περιήγηση 
και ειδικό γεύµα σε ξενοδοχείο φτιαγµένο από πάγο. 

Το γεύµα προσφέρεται στο Ice Restaurant, στοιχίζει 
100 € και περιλαµβάνεται στην τιµή. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  ∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΡΑΝΟΥΑ  - ΚΕΜΙ  
Η σηµερινή µας ηµέρα είναι αφιερωµένη στη φύση και την ιδιαίτερη πανίδα της Λαπωνίας, 
καθώς µας περιµένει µια ξεχωριστή εκδροµή στη Ράνουα. Εκεί βρίσκεται ο βορειότερος 

ζωολογικός κήπος της γης, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 60 χαρακτηριστικά είδη 

της πανίδας της περιοχής, που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Πριν από την 
αναχώρησή µας θα κάνουµε µια απαραίτητη στάση στο κατάστηµα µε τα ζαχαρωτά, από 
όπου θα προµηθευτούµε πεντανόστιµες λιχουδιές(σοκολάτες, τοπικά γλυκά και τις 

φηµισµένες καραµέλες Frazer). Αναχώρηση µε προορισµό το Κέµι. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΜΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ «SAMPO» - ΚΕΜΙ 
Σήµερα θα απολαύσουµε µια εκπληκτική 
χειµερινή περιπέτεια, µια φανταστική 
κρουαζιέρα στον Κόλπο της Βοθνίας µε το 

παγοθραυστικό Σάµπο. Μεταφορά στο λιµάνι 
Ajos, από όπου θα επιβιβαστούµε στο πλοίο. 

Ακολουθεί µια µοναδική διαδροµή κατά τη 
διάρκεια της οποίας, σε στάση που 

πραγµατοποιείται, οι πιο τολµηροί, φορώντας 
ειδικές θερµικές στολές, θα βουτήξουν στα 
παγωµένα νερά. Τα παιδιά θα έχουν τη 

δυνατότητα να οδηγήσουν το 
παγοθραυστικό µε την επίβλεψη του 
καπετάνιου, ενώ στο τέλος της κρουαζιέρας οι 
συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό από 

τον καπετάνιο για τη συµµετοχή τους στη 
διάνοιξη θαλάσσιας οδού! Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 
8η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΜΙ - ΟΟΥΛΟΥ - ΕΛΣΙΝΚΙ 
Πρώτος σταθµός της ηµέρας µας η πόλη Όουλου, µία από τις µεγαλύτερες βόρειες πόλεις 
διεθνώς. Στην τοπική γλώσσα σηµαίνει «πληµµύρα». Το όνοµά της η πόλη το έχει πάρει 

επειδή βρίσκεται στο στόµιο του ποταµού Οουλουγιόκι. Το Όουλου εξελίχθηκε σε σηµαντικό 

βιοµηχανικό και εµπορικό κέντρο και στις µέρες µας διαθέτει το δεύτερο πιο πολυσύχναστο 
αεροδρόµιο στη Φινλανδία. Φτάνοντας θα αντικρίσουµε ένα θαυµάσιο χιονισµένο τοπίο 
και άγρια φύση, τόσο διαφορετικά από αυτό που έχουµε συνηθίσει! Αναχώρηση 

αεροπορικώς για την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 



9η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ 
Πρωινή ξενάγηση στην «Κόρη της Βαλτικής», στο πανέµορφο Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία µε το 

πανεπιστήµιο και τη βιβλιοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο, το ∆ηµαρχείο, το Εθνικό Θέατρο, το 
σιδηροδροµικό σταθµό, την «Εκκλησία των Βράχων» - µια µοναδική εκκλησία θαµµένη µέσα 
στο γρανίτη, το Ολυµπιακό Στάδιο, καθώς και το µνηµείο προς τιµήν του Σιµπέλιους, του 
µεγάλου µουσουργού της Φινλανδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 
10η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα 

µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής 
θέσης. 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία  4*.  
� Ηµιδιατροφή καθηµερινά (Ροβανιέµι, Κέµι, Λέβι), στο Ελσίνκι µόνο πρωινό. 
� ∆ραστηριότητες στο χιόνι,  βόλτα µε έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι µε 

χάσκις, σαφάρι µε µηχανοκίνητα σκούτερ.  
� ∆ίπλωµα οδήγησης ελκήθρου ταράνδων. 
� Επίσκεψη και είσοδος στο Αρκτικό Μουσείο. 
� Περιήγηση στο Ροβανιέµι και επίσκεψη στο χωριό του Άι-Βασίλη και της 

περιοχής του Αρκτικού Κύκλου. 
� Περιήγηση και ειδικό γεύµα σε ξενοδοχείο φτιαγµένο από πάγο. Το γεύµα 

προσφέρεται στο Ice Restaurant, στοιχίζει 100 € και περιλαµβάνεται στην 
τιµή. 

� Επίσκεψη στο Ζωολογικό Κήπο της Ράνουα µε την είσοδο. 
� Είσοδος και ξενάγηση στο εντυπωσιακό Μουσείο Άρτικουµ.  
� Χρήση πισίνας - sauna. 
� ∆ΩΡΟ του Versus Travel (στις πρώτες 20 συµµετοχές) το ηµερήσιο 

παγοθραυστικό Σάµπο! 
� Ειδικές στολές και εξοπλισµό για τις µετακινήσεις σας για τέσσερις ηµέρες 

στη Λαπωνία κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων(σαφάρι µε µηχανοκίνητα σκούτερ, 
φάρµα χάσκις. εκδροµή στη Ράνουα, κρουαζιέρα µε 
παγοθραυστικό «Sampo»). 

� Μεταφορές, όπως ακριβώς περιγράφονται αναλυτικά 
στο πρόγραµµά µας. 

� Έµπειρος αρχηγός/συνοδός από την Ελλάδα. 
� Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων.  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνη. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

� Φόροι αεροδροµίων.  
� Είσοδοι στο Santa Claus Park.  



� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, ταξιδιωτική ασφάλεια (ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και έξτρα καλύψεων). 370€ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Η σειρά των υπηρεσιών και των εκδηλώσεων µπορεί να αλλάξει επιτόπου 
λόγω των συνθηκών περιβάλλοντος και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
εκδροµέων. 

 Η κρουαζιέρα µε το παγοθραυστικό πραγµατοποιείται εφόσον υπάρχουν οι 
ιδανικές συνθήκες και εφόσον γίνουν έγκαιρα οι κρατήσεις.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Λόγω περιορισµένου αριθµού 3κλινων & 4κλινων δωµατίων η 

διαθεσιµότητα τους είναι κατόπιν ζήτησης. Έγκαιρες κρατήσεις 

εξασφαλίζουν πάντα την επιθυµητή διαθεσιµότητα!!! 

Η έκπτωση έχει συνυπολογιστεί στις αναγραφόµενες τιµές. 

  



** Super Τιµή ** 

για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

και δώρο για τους 20 πρώτους η κρουαζιέρα µε το παγοθραυστικό 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ  

Ηλικία Παιδιού 

2-12 ετών 

Από 

Αθήνα  

Από 

Θεσσαλονίκη* 

Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις 

από Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν 

το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη. 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση. 

Από 
Λάρνακα** 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από 

Λάρνακα περιλαµβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - 

Αθήνα – Λάρνακα και 

διανυκτερεύσεις όπως αναφέρεται 

παρακάτω. Παρέχεται έκπτωση -

80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 45 

ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

2 ενήλικες & 2 παιδιά 
∆ιαµονή σε ένα 4κλινο δωµάτιο µε 

τους γονείς στο Κέµι και στο Ροβανιέµι 

και σε δίκλινο δωµάτιο στο Ελσίνκι 

2299 € 2449 € 2269 € 

2 ενήλικες & 1 παιδί 
∆ιαµονή σε 3κλινο δωµάτιο µε τους 

γονείς 2399 € 2549 € 2749 € 

2 ενήλικες  
∆ιαµονή σε δίκλινο δωµάτιο 2599 € 2749 € 2949 € 

1 ενήλικας & 1 παιδί 
∆ιαµονή σε δίκλινο δωµάτιο   2499 € 2599 € 2699 € 

1 ενήλικας  
∆ιαµονή σε µονόκλινο δωµάτιο 3154 € 3304 € 3504 € 

 



 

Έως 18 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

*Λόγω περιορισµένου αριθµού 3κλινων & 4κλινων δωµατίων η διαθεσιµότητά τους είναι κατόπιν 
ζήτησης. Έγκαιρες κρατήσεις εξασφαλίζουν πάντα την επιθυµητή διαθεσιµότητα!!! 

*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 περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 1 διανυκτέρευση 

στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  

Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



 



 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 
Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο 
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 

µε το Versus Travel. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει. 
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το 
Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας. 
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση 
της προκαταβολής. 



 

Οι καινοτοµίες του Versus 
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 
«Η ζωή είναι στιγµές! 
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel. 
Σας ευχαριστούµε! 
Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς… όπως σας αξίζει» 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε 
κατανοήσει και συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 
Συµµετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας 
στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας 
αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα 
στοιχεία που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτοµο εντός της 
χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας 
κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων 
(έως και 18). Σας συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα 
είτε από το τµήµα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των 
χωρών που θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης 
του διαβατηρίου σας. 
• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 
να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, 
για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. 
Το Versus Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί 
σε κάποιο αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε 
αστυνοµική ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική 
ταυτότητα και όχι µε υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του 
γραφείου µας.  



� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί 
Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα 

οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε 
παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων - βιβλίων για να 
βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος «Exploring the 
World», κατάλογος «Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας», κατάλογος «Ο γύρος του κόσµου 
σε 140 στιγµιότυπα»), ταξιδιωτικών οδηγών στα Eλληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν 

συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν 
θα ξεχάσουµε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη 
εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη 
Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & 

Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus Travel αλλά και 

µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους 
και έγιναν µια παρέα. 

 
� Εξειδικευµένα τµήµατα 

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

� για οργανωµένα και ατοµικά ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, 
Αφρική, Βόρεια και Νότια Αµερική, Αυστραλία - Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα 
Mediterraneo Plus  

� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  

� για γαµήλια ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the 

World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα 
Versus Business  

� για «πολυτελή» ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive  
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, 
µε τους πιο ειδικούς του χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν 
την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η 
εταιρία µας καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών. 

 

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

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

παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι’ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν 
παρεκκλίνουµε από τις αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  



� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της 
ελληνικής αγοράς. Οι αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον 
προορισµό, έχουν πάντα την επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με 

τη γνώση και την εµπειρία τους θα µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της 
αγοράς που είναι η περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το 
δυνατόν περισσότερες εκδροµές και υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας 

τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του Versus 

Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 

� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές 
υπηρεσίες.  

 
� Ποιότητα και εµπορικότητα µαζί 

Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες 

µας, λόγω της τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, γεγονός που γίνεται και η 
διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις αεροπορικές εταιρίες και τους τοπικούς 
προµηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις 
ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εµείς δεν «κουτσουρεύουµε» τα προγράµµατά µας προκειµένου 
να έχουµε καλύτερες τιµές, όπως προστάζει η… «νέα µόδα». Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: 

πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι 
είναι το πάθος µας. Είναι το νέο «σπίτι» για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, 
που του βάλαµε το θεµέλιο λίθο το ∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του 

δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να 
συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι της ζωή τους. Η 

συµµετοχή είναι δωρεάν - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα 
να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων Πολυχώρος 
Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ 
(Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές 

βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και 

διαλέξεις επικεντρωµένες στην ιστορία, στις επιστήµες, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος αυτός είναι 
ανοιχτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη 
µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. 
Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της λέσχης 

µας µε θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

 
� Exploring The World Secret Treasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια 

στους κρυµµένους θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά 
πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα του κόσµου µας, σε πανάρχαιους 
πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του πλανήτη µας, αλλά και 

σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό 



ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο 
ταξίδι στην Ευρώπη. 
 

� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή - Versus Live 
Στο χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις 
πριν από την αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, 
ο οποίος τους δίνει «οδηγίες πλεύσης». Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι 

ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον 
υπολογιστή τους. Ζητήστε να προµηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η 

ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την παρακολουθήσετε 

αποµακρυσµένα. 
 

� Έµπειροι ταξιδιωτικοί σύµβουλοι  
Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα ελληνικά τουριστικά χρονικά 

µε τα καλύτερα στελέχη της ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι 

που αναζητάτε και θα είναι δίπλα σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα 
σκεφτείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  
 

� Η µεγαλύτερη «πραγµατοποιησιµότητα» εκδροµών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε 
τις ακυρώσεις αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη 

δύναµη που του δίνουν η µεγάλη συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του 
ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι 
ταξιδιώτες µας δικαίως λένε «αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus Travel δεν 
πραγµατοποιείται πουθενά». 

 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour 
Operator της ελληνικής αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε 

προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών 
προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το «µικρόβιο» της ποιότητας Versus. Αυτό 
πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, 

από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, 
τη Swiss Airways, την Air France, την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και 
από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 

� ∆ιερεύνηση προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε 

προσωπικά. Ταξιδεύουµε συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε 

σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης 
πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 

� Έξω από τις «πολυφορεµένες διαδροµές» 
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας 

πραγµατικούς ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες 
συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή Βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα 
εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι 

του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 
� Ενηµερωµένο Site στο Internet  



Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων 
στο Internet µε πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των 
εκδροµών µας, καθώς και άλλων καινοτόµων ιδεών.  

 
� Ασφάλεια και εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νιώθουν την 
ασφάλεια ενός µεγάλου ταξιδιωτικού οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του ταξιδιού τους.  
  

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


