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ΑΚΤΕΣ ΙΟΝΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ 
 
 

Ταξιδεύουμε στη δυτική Ελλάδα και στις ακτές 

του Ιονίου πελάγους. Στο «αντίπαλον δέος» του 

λευκού του Αιγαίου, το Ιόνιο προβάλλει τα 

κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, το έντονο 

πράσινο στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές 

της Ηπείρου, εντυπωσιακές παραλίες που 

καταγράφονται στην κορυφή των διεθνών 

Best.  

 

Με διανυκτέρευση όλες τις μέρες στην 

Πρέβεζα,στην εμπασιά του Αμβρακικού 

κόλπου, εξερευνούμε τα παράλια της Ηπείρου 

μέχρι και τα εξωτικά Σύβοτα, ενώ εκδράμουμε 

παράλληλα και σε νησιά του Ιονίου πελάγους, 

όπως τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, 

αλλά και τα μικρά νησιά στα δυτικά της 

Αιτωλοακαρνανίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
VERSUS 

 

 

 

Ένα υπέροχο σεργιάνι στις ακτές του Ιονίου 

πελάγους, με διαμονή όλες τις ημέρες στην Πρέβεζα, 

την πόλη-φρουρό του Αμβρακικού κόλπου.  

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν. 
 Πέντε διανυκτερεύσεις στο Margarona Royal 
Hotel  3* στην Πρέβεζα. 
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή). 
 Ολοήμερη εκδρομή στη Λευκάδα και μπάνιο 
στις παραλίες Πόρτο Κατσίκι και Εγκρεμνοί. 
 Μπάνιο στην παραλία Αφάλες, στην Ιθάκη. 
 Επίσκεψη στην Άρτα και το Γεφύρι της.  
 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μεσολόγγι με 
τοπικό ξεναγό. 
 Επίσκεψη και χρόνος για μπάνιο στα Σύβοτα. 
 Κρουαζιέρα στα Σύβοτα  
 Επίσκεψη στον Αστακό και τον γραφικό 
Μύτικα. 
 Επίσκεψη στη γραφική Βόνιτσα με το έντονο 
νησιωτικό χρώμα. 
 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου. 
 Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, 
ενημερωτικό εκδρομής, sudoku 

 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές 
ταξιδιωτικές ομάδες – 

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός 
αν είστε οικογένεια. 



 

 
 

ΝΙΚΟΠΟΛΗ 
 
 

Η «πόλη της Νίκης» χτίστηκε από τον Ρωμαίο 

αυτοκράτορα Οκταβιανό, σε ανάμνηση της 

νίκης και επικράτησής του απέναντι στον 

Αντώνιο και την περίφημη Κλεοπάτρα, το 31 μ.Χ. 

Για πολλούς αιώνες υπήρξε κέντρο αστικό, 

οικονομικό, στρατιωτικό και διοικητικό της 

ευρύτερης περιοχής. Υπήρξε όμως και μήλον της 

Έριδος, καθώς πολλοί εποφθαλμιούσαν την 

προνομιακή της θέση. Ο σημερινός 

αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης είναι 

πραγματικά αχανής: ξεκινά από τις παρυφές της 

Πρέβεζας, όπου βρίσκεται το αρχαιολογικό 

μουσείο, το αρχαίο θέατρο και οι καμάρες, και 

φτάνει μέχρι το αρχαίο υδραγωγείο της 

Νικόπολης πολλά χιλιόμετρα μακριά, στην 

ευρύτερη περιοχή της ΦΙλιππιάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
 
 

Περνώντας την υποθαλάσσια σήραγγα του 

Άκτιου, περνά κανείς από την Αιτωλοακαρνανία 

στην Ήπειρο, και από την περιοχή της Βόνιτσας 

στην Πρέβεζα. Χτισμένη στην είσοδο του 

Αμβρακικού κόλπου, η πόλη του Καρυωτάκη (που 

δεν γεννήθηκε εδώ αλλά συνέδεσε το όνομά του 

μαζί της) είναι μια σφριγηλή πόλη με 

προσωπικότητα. Ο παραλιακός πεζόδρομος, 

από την πλατεία Ανδρούτσου μέχρι το Μνημείου 

του Ναύτη, τα τρία της κάστρα, η μαρίνα, το 

πεζοδρομημένο κέντρο της, το περίφημο Σεϊτάν 

Παζάρ, τα ταβερνάκια με τα απίστευτα θαλασσινά 

και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με τον ήλιο να 

χάνεται στο Ιόνιο είναι λόγοι που μας έχουν κάνει 

να αγαπήσουμε την Πρέβεζα! 



 

 
 

 

Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα.  περάσουμε τον 
Ισθμό και θα φτάσουμε στη νέα γέφυρα Ρίου – 
Αντίρριου, από όπου και θα περάσουμε στην Αιτωλική 
γη. Άφιξη στο ιστορικό Μεσολόγγι. Χρόνος να 
ξεναγηθούμε με τοπικό ξεναγό στην «Ιερά Πόλη του 
Μεσολογγίου» όπως είναι επίσημα το όνομά της, και 
να γευτούμε πεντανόστιμες τοπικές λιχουδιές.  
Θα συνεχίσουμε για την Άρτα, όπου και θα κάνουμε 
στάση για να θαυμάσουμε το πολυτραγουδισμένο 
γεφύρι της που στέκει εκεί αγέρωχο, στο πείσμα των 
αιώνων. Από εκεί θα συνεχίσουμε για την Πρέβεζα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  
 

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη 
Λευκάδα. Άφιξη στο  Νυδρί, απ’ οπου θα πάρουμε το 
καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας. Πρώτη 
στάση για μπάνιο στις ομορφότερες και πιο 
φημισμένες παραλίες του Ιονίου, το Πόρτο Κατσίκι και 
τους Εγκρεμνούς.  
Επόμενη στάση το μαγευτικό Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς, παραμονή και χρόνος ελεύθερος για 
καφέ και βόλτα. Μεσημεριανό μπάνιο στην παραλία 
Αφάλες στην  Ιθάκη. Αξέχαστη η εμπειρία που θα 
νιώσετε όταν το πλοίο μπαίνει μέσα στο Σπήλαιο 
Παπανικολή - Μεγανήσι για φωτογραφίες. 
Ακολουθεί περιήγηση γύρω από τα τρία νησιά του 
Ωνάση με ξενάγηση και απογευματινό μπάνιο στον 
Σκορπιό και τη Μαδουρή, το νησί του μεγάλου μας 
ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της 
Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 

Μετά το πλούσιο πρωινό, κατευθυνόμαστε για τις 
εκβολές του ποταμού Αχέροντα. Σας προτείνουμε να 
απολαύσετε μια βαρκάδα στον ποταμό, ο οποίος 
διασχίζει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και 
Πρεβέζης. Οι πηγές του είναι πολλές και προέρχονται 
από τα χιόνια του όρους Τόμαρος στο νομό 
Ιωαννίνων, από τα όρη του Σουλίου και τα όρη 
Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Οι εκβολές βρίσκονται στο 
Ιόνιο Πέλαγος στο χωριό Αμμουδιά, όπου σχηματίζεται 
το Δέλτα. Το μήκος του ποταμού ανέρχεται στα 52 
χιλιόμετρα. Επόμενος σταθμός τα Σύβοτα. Ένας 
παραθαλάσσιος οικισμός και σημαντικό θέρετρο της 
Ηπείρου. Η περιήγησή µας στα παράλια της Ηπείρου 
συνεχίζεται µε τα περίφηµα Σύβοτα. Τα Σύβοτα 
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αναπτύσσονται γύρω από ένα γραφικότατο λιµανάκι, µε 
πλακόστρωτη προκυµαία. Οι καταπράσινοι λόφοι και τα 
σπίτια µε τα κόκκινα κεραµίδια δηµιουργούν ένα θέαµα 
που σε γαληνεύει από µόνο του. Λίγο πιο πέρα από τον 
κυρίως οικισµό, αρχίζεις να βλέπεις εικόνες που θυµίζουν 
Καραϊβική -και δεν είναι υπερβολή! 
Την παραλία Πισίνα, στο νησί Μαύρο Όρος, θα την 
προσεγγίσουμε µε σκάφος που κάνει τη  διαδροµή από 
το λιµάνι των Συβότων (το κόστος του πλοιαρίου 
περιλαμβάνεται). Τα χρώµατα και η διαφάνεια του νερού, 
η αµµουδιά, το φυσικό… ντεκόρ συνθέτουν πραγµατικά 
εδώ µια εξωτική εµπειρία! Δεν έχουν άδικο όσοι τη 
θεωρούν µια από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας. 
Χρόνος για μπάνιο και φαγητό.   
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και την σπουδαία πόλη της αρχαίας  Νικόπολης 
(έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά αποκλειστικά 
ευρήματα από την πόλη - σύμβολο για τη νίκη του 
Οκταβιανού στη ναυμαχία του Ακτίου. Συνεχίζουμε  για το 
γραφικό λιμανάκι του Αστακού, και  για τον Μύτικα, ένα 
γραφικό χωριό χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Χρόνος 
ελεύθερος για μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.  
 

Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα. Μια μαγική πόλη 
στην «καρδιά» της Ηπείρου με θέα το Ιόνιο Πέλαγος, τους 
Παξούς, τους Αντίπαξους, με καταγάλανα νερά, που σου 
δίνει πραγματικά την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν 
επίγειο παράδεισο. Από εκεί θα έχουμε την ευκαιρία για 
μια ημερήσια εκδρομή  σε Παξούς και Αντίπαξους. Θα 
δούμε τις περίφημες σπηλιές των Αντίπαξων και θα 
σταματήσουμε για μπάνιο και φαγητό στον γραφικό Γάιο 
την πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος. 
Επιστροφή στην Πάργα και ελεύθερος χρόνος στην 
πανέμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τη γραφική Βόνιτσα, με 
έντονο νησιώτικο χρώμα, που αγναντεύει τον Αμβρακικό 
κόλπο. Το επιβλητικό κάστρο, το γραφικό νησάκι της 
Κουκουμίτσας, οι φιλόξενοι άνθρωποι, καθώς και η 
νησιώτικη ατμόσφαιρα σαγηνεύουν κάθε περαστικό που 
στη συνέχεια ερωτεύεται αυτό το μέρος. 
Θα συνεχίσουμε για την παραλιακή Αμφιλοχία για να 
γευματίσουμε και να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής 
στην Αθήνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ανά άτομο για 6 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

18.06, 20.08, 27.08, 10.09, 
24.09 € 399 € 220 

09.07, 23.07, 30.07, 06.08, 
13.08 

€ 409 € 220 

Περιλαμβάνονται 
 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν. 
 Πέντε διανυκτερεύσεις στο Margarona 
Royal Hotel  3* στην Πρέβεζα.  
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή). 
 Το κόστος της βαρκάδας στα Σύβοτα  
 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου.  
 Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, 
ενημερωτικό εκδρομής, sudoku 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 
ΦΠΑ 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

 Το κόστος εισόδου στους επισκέψιμους 
χώρους και ο,τι δεν αναφέρεται ρητά στο 
πρόγραμμα. 
 Το κόστος της κρουαζιέρας στην 
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Μεγανήσι και Σκορπιό €25 
 Το κόστος της κρουαζιέρας στους 
Παξούς €25 
 Το κόστος της βαρκάδας στον ποταμό 
Αχέροντα €10 
 Προσωπικά έξοδα 
 Φόρος διαμονής €1,50 το δωμάτιο τη 
βραδιά 

 
 

 

 

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. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 
Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος διαμονής βάσει 
του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Στις αναγραφόμενες τιμές των 
ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται 
από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
 
Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 
2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
 
 
 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες – 
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

 



 

 
 

 

  
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 100€.  
 
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.  
 
 
 

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. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

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 Καλλιγά, 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. 

 
• 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! 
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