
 

 

  

Διάσχιση διαύλου Eldred 

Εξόρμηση με καγιάκ στον Kachemak Bay 

Παρατήρηση αρκούδας Γκρίζλι – Παρατήρηση φαλαινών 

  03.07            13 Ημέρες 

 



 

  

 

Ένα διαφορετικό ταξίδι που παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, φυσικά από το 

Versus Travel! «Χτενίζουμε» τα Πάρκα, τα 

ποτάμια, τις θάλασσες της Αλάσκας για να 

εξερευνήσουμε την πραγματική άγρια ζωή 

αυτής της τόσο ιδιαίτερης γωνιάς του πλανήτη! 

 

Οι παρακάτω είναι ιδιαίτερα ακριβές  

δραστηριότητες και περιλαμβάνονται στην τιμή! 

 

✓ Πτήση για την παρακολούθηση της αρκούδας 

γκρίζλι, με εξειδικευμένους οδηγούς της άγριας 

ζωής (από το Χόμερ). Η πτήση αυτή είναι 

ιδιαίτερα ακριβή και κοστίζει €600 το άτομο, 

ωστόσο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας! 

✓ Οδική «διάσχιση» της χερσονήσου Κενάι 

✓ Παρατήρηση του παγετώνα Μέντενχολ, στο 

Τζούνο 

✓ Κρουαζιέρα παρατήρησης φαλαινών στο 

Τζούνο 

✓ Διάσχιση του θαλάσσιου διαύλου Eldred και 

περιήγηση στα φιορδ της Σελντόβια 

✓ Καγιάκ στον κόλπο Κατσεμάκ 

✓ Κρουαζιέρα θέασης των 26 παγετώνων του 

Πρινς Γουίλιαμ Σάουντ! 

✓ Παρατήρηση της άγριας ζωής στον κόλπο 

Κάτσεμακ και στην κοινότητα της Σελντόβια 

✓ Ημιδιατροφή στην ακριβή Αλάσκα 

✓ Αποχαιρετιστήριο δείπνο-έκπληξη! 

✓ Έμπειρος αρχηγός εξειδικευμένος στην Αλάσκα 

 

• Αεροπορική εταιρεία: KLM, Air France, 

Delta. 

 

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Άνκορατζ (4 

συνολικά, 3 στην αρχή του προγράμμματος 

και 1 στο τέλος), Σιούαρντ (1), Χόμερ (3), 

Τζούνο (3) 

 

• Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 

• Ξενοδοχεία: 3* sup και 4*.  

 

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη 

χώρα. 

 

• Περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν και 

ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά 

στο πρόγραμμά μας. 

 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια. 



                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 03/07/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  06:00 08:30 

DL 143 03/07/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΣΗΑΤΛ 09:55 11:11 

DL 942 03/07/2020 ΣΗΑΤΛ – ΑΝΚΟΡΑΤΖ 15:25 18:06 

DL 1595 14/07/2020 ΤΖΟΥΝΟ – ΣΗΑΤΛ 07:15 10:45 

DL 034 14/07/2020 ΣΗΑΤΛ – ΠΑΡΙΣΙ  13:11 08:15 +1 

AF 1532 15/07/2020 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 09:15 13:30 



 

 

 

  

Εύκολα αναγνωρίσιμος από το χαρακτηριστικό λευκό 

κεφάλι, ο φαλακρός αετός της Αλάσκα είναι από τους πιο 

εμβληματικούς εκπροσώπους της άγριας ζωής στη βόρεια 

Αμερική. Είναι το μεγαλύτερο θηρευτικό πουλί της περιοχής, 

με άνοιγμα φτερών που πλησιάζει τα 2,3 μέτρα και βάρος 

που κυμαίνεται από 3,5 έως 6,5 κιλά. Είναι ενδημικό είδος της 

Βόρειας Αμερικής (ζει μόνο εδώ), με το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού τους (περίπου 30.000) να ζουν στην 

Αλάσκα. Αν κάτι σας θυμίζει, ναι, είναι ένα από τα σύμβολα 

των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Οι πρώτοι άποικοι της 

βόρειας Αμερικής που παρατήρησαν το πουλί, το 

ονόμασαν «balled» που την εποχή εκείνη σήμαινε όχι 

φαλακρός αλλά «λευκός»! 

Η καφέ αρκούδα της Αλάσκας είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα θηλαστικά που συναντάμε στη βόρεια 

Αμερική καθώς το βάρος της μπορεί να φτάσει τα 560 

κιλά. Στην πλειονότητά τους κατοικούν στις νότιες ακτές 

της πολιτείας, καθώς εκτός των άλλων εκεί βρίσκουν και 

μεγάλες ποσότητες σολομού, που αποτελεί κεφαλαιώδες 

μέρος της διατροφής τους. Αν και συγγενικό είδος με την 

ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα, η αντίστοιχη της Αλάσκας 

θεωρείται ξεχωριστό υποείδος. Συνήθως φτάνει τα 2,4 

μέτρα σε ύψος, αν και έχουν σημειωθεί περιπτώσεις 

αρσενικών που ξεπερνούν τα 3 μέτρα!  

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η αρκούδα με το 

μεγαλύτερο βάρος που έχει καταγραφεί ζυγίστηκε στα 

771 κιλά. Ζυγίστηκε όμως αφού είχε ξυπνήσει από τη 

χειμερία νάρκη, γεγονός που σημαίνει πως στο τέλος του 

καλοκαιριού θα έπρεπε να ζυγίζει περίπου 839 κιλά! 

Καφέ Αρκούδα (Γκρίζλι) 

Φαλακρός Aετός 

Ένα από τα μεγαλύτερα είδη φάλαινας που συναντάμε στην 

Αλάσκα είναι η λεγόμενη Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera 

novaeangliae), ένα κητώδες θηλαστικό μεγάλου μεγάθους, 

που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 14 μέτρα σε μήκος. 

Το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα και το υπόλευκο κάτω μέρος 

της κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμη. Ένα χαρακτηριστικό είδος 

φάλαινας της Αλάσκα είναι και η Μπελούγκα (Delphinapterus 

leucas), ένα αρκτικό/υπο-αρκτικό είδος κητοειδών, που φτάνει 

τα 5,5 μέτρα σε μήκος και βάρος έως 1.600 κιλά. 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η μπελούγκα δεν έχει ραχιαίο 

πτερύγιο, γεγονός που προέρχεται από την προσαρμογή στη 

ζωή κάτω από τους πάγους, πιθανόν ως ένας τρόπος 

διατήρησης της θερμοκρασίας.  

Φάλαινα 



  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Άνκορατζ 

Γνωριμία με την ταξιδιωτική ομάδα στο αεροδρόμιο και 

πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών για το Άνκορατζ. Το 

Άνκορατζ αποκαλείται «η κορυφή του κόσμου», λόγω 

της ευκολίας που παρέχει στις ακτοπλοϊκές και 

αεροπορικές μεταφορές στα διάφορα μέρη του 

βορείου ημισφαιρίου. Το λιμάνι του δεν παγώνει ποτέ 

και η αεροπορική βάση του έχει πτήσεις προς όλες τις 

μεγάλες πόλεις του Βορρά, με τη μικρότερη δυνατή 

διαδρομή μέσω του Βόρειου Πόλου. Είναι η μεγαλύτερη 

και πιο πολυπληθής πόλη της Αλάσκα, πριν κάποια 

χρόνια μάλιστα είχε τεθεί ως σκέψη η μεταφορά της 

πρωτεύουσας της μεγαλύτερης πολιτείας των ΗΠΑ στο 

Άνκορατζ (από το Τζούνο), χωρίς ωστόσο να 

προχωρήσει. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Άνκορατζ – Γουίτιερ (Κρουαζιέρα στους 26 

παγετώνες) – Άνκορατζ  

Το πρωί θα δούμε τα αξιοθέατα της πόλης και θα 

συνεχίσουμε για το γειτονικό Γουίτιερ, που αποτελεί 

λιμάνι αναχώρησης για τις κρουαζιέρες θέασης των 

παγετώνων του Πρινς Γουίλιαμ Σάουντ. Ενώ το 

Άνκορατζ βρίσκεται στα δυτικά της χερσονήσου του 

Κενάι, προστατευμένο από τους ανέμους του ωκεανού, 

το Γουίτιερ βρίσκεται στα ανατολικά και έχει πρόσβαση 

σε όλους τους κατακόρυφους, ορεινούς όγκους της 

γειτονικής «λιμνοθάλασσας» του κόλπου Πρινς 

Γουίλιαμ. Το πλοίο μας θα περάσει από 26 παγετώνες 

κυριολεκτικά, διασχίζοντας τα παγωμένα νερά για 

περίπου πέντε ώρες και μεταφέροντάς μας σε τοπία 

που μόνο σε ταινίες υπάρχουν. Θα δούμε παγετώνες 

που κατακρημνίζονται από ψηλά, που εγκλωβίζονται σε 

ψηλές κορυφές, που λιώνουν και καταλήγουν στη 

θάλασσα και που σχηματίζουν θαλάσσια τείχη. Θα 

δούμε φώκιες, θαλάσσιους ελέφαντες και ίσως 

φάλαινες στο ταξίδι τους προς τον Ισημερινό για 

ζευγάρωμα. Είναι μια θαλάσσια διαδρομή πολύ πυκνή 

σε τοπία και εμπειρίες που όμοιά της δεν υπάρχει στον 

πλανήτη! Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Άνκορατζ 

για δείπνο και διανυκτέρευση 

 

3η ημέρα: Άνκορατζ (ξενάγηση) 

Απολαμβάνουμε ακόμα μία ξενάγηση στο Άνκορατζ με 

τον αρχηγό μας. Θα έχουμε χρόνο για βόλτα σε 

χαλαρούς ρυθμούς αλλά και για ξεκούραση, εν όψει 

του χορταστικού προγράμματος που ακολουθεί. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Άνκορατζ 

Σιούαρντ 

Prince William Sound 



 

  

 

 

4η ημέρα: Άνκορατζ – Σιούαρντ  

Αναχωρούμε οδικώς με τελικό μας προορισμό σήμερα 

το Σιούαρντ, περίπου 200 χλμ. νότια του Άνκορατζ. 

Ακολουθούμε τον Seward Highway, ένας 

αυτοκινητόδρομος που ενώνει το Άνκορατζ με το 

Σιούαρντ, και όχι άδικα έχει χαρακτηριστεί ως διαδρομή 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς βλέπουμε 

αλλεπάλληλους κολπίσκους, παγετώνες και αλπικές 

κοιλάδες. Στα πρώτα 70 περίπου χιλιόμετρα κινούμαστε 

σχεδόν κατά μήκος του θαλάσσιου περάσματος 

Τούρναγκαϊν (Turnagain), μία θαλάσσια έκταση που 

μεταβάλλεται διαρκώς σε έκταση και πυκνότητα, λόγω 

της παλίρροιας. Περνάμε από μία πόλη-φάντασμα, το 

Πόρτατζ, που εγκαταλείφθηκε πριν κάποιες δεκαετίες 

λόγω ακριβώς της παλίρροιας (απότοκο του σεισμού 

του 1964) που πλημμύρισε την πόλη. Από εδώ 

φαίνονται μάλιστα και οι παρυφές του ομώνυμου 

παγετώνα. Η διαδρομή μας καταλήγει στο Σιούαρντ, 

μία παραθαλάσσια κωμόπολη περίπου 3.000 

κατοίκων με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πως είναι 

«αυτοδιαχειριζόμενη», υπάγεται δηλαδή σε ένα 

ξεχωριστό νομικό καθεστώς διατηρώντας με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες μία διοικητική σχέση παρόμοια με 

αυτή της Γροιλανδίας ή των Νήσων Φερόε με τη Δανία. 

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Σιούαρντ – Κούπερ Λάντινγκ – Χερσόνησος 

Κενάι – Νίνιλτσικ – Χόμερ  

Μία από τις πιο όμορφες, «πράσινες» διαδρομές της 

Αλάσκας μάς περιμένει σήμερα. Μετά το πρωινό μας 

λοιπόν στο Σιούαρντ αναχωρούμε οδικώς με τελικό 

προορισμό μας το Χόμερ, στο νότιο άκρο της 

χερσονήσου Κενάι. Ο πρώτος μας σταθμός είναι το 

Κούπερ Λάντινγκ, στον μυχό της λίμνης Κενάι, περιοχή 

που γνώρισε οικιστική ανάπτυξη την εποχή του 

πυρετού του χρυσού, τον 19ο αιώνα. Το κτίριο του 

Ταχυδρομείου της περιοχής μάλιστα είναι το 

παλαιότερο κτίσμα σε ολόκληρη τη χερσόνησο, και 

συγκαταλέγεται στον Κατάλογο των Ιστορικών Κτιρίων. 

Μετά την απαραίτητη στάση στο Κούπερ Λάντινγκ, 

συνεχίζουμε τη διάσχιση της Χερσονήσου Κενάι. Ο 

πρώτος εξερευνητής που μελέτησε και χαρτογράφησε 

την περιοχή ήταν ο Ρώσος Γκερασίμ Ισμαΐλοφ, το 1789, 

αν και στην περιοχή ήδη κατοικούσαν για πολλούς 

αιώνες (αν όχι χιλιετίες) κοινότητες ιθαγενών 

Αθαμπάσκαν και Αλουτίικ. Τα βουνά της Κενάι στο 

νότιο και νοτιοδυτικό κομμάτι της χερσονήσου 

καλύπτονται από παγετώνες που ξεπερνούν σε ύψος 



 

  

τα 2.000 μέτρα, από τους οποίους υδροδοτούνται οι 

λίμνες της περιοχής, με μεγαλύτερη όλων τη λίμνη 

Τουστουμένα. Επόμενη στάση μας είναι η Κενάι, πόλη 

που άκμασε χάρη στο εμπόριο γούνας! Πριν 

φτάσουμε στο Χόμερ, θα κάνουμε στάση στο Νίνιλτσικ 

για να δούμε την παλιά ορθόδοξη ρωσική εκκλησία 

(1901) της Μεταμορφώσεως. Φτάνουμε τελικά στο 

Χόμερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Χόμερ – Διάσχιση Διαύλου Eldred με 

Seldovia Wildlife Tour 

Η ημέρα μας σήμερα αφιερωμένη στην… θάλασσα! 

Επιβιβαζόμαστε λοιπόν με πλοιάριο με το οποίο θα 

πλεύσουμε στον κόλπο Κάτσεμακ (Kachemak) και θα 

διασχίσουμε τον περίφημο Δίαυλο Eldred. Η πρώτη 

μας στάση είναι στο νησί Γκαλ (Gull) με το καταφύγιο 

πουλιών: δεκάδες είδη πουλιών βρίσκουν το ιδανικό 

καταφύγιο σε έναν τέτοιο παράδεισο, και εμείς θα 

έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε πολλά από 

αυτά, ανάμεσά τους, αν είμαστε τυχεροί, και τον 

φαλακρό αετό! Συνεχίζουμε για το τόσο γραφικό 

πέρασμα που ο κόσμος γνωρίζει ως Δίαυλος Eldred, 

ένα σχετικά στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα σε δύο 

φιορδ και το νησί Γιούκον, που θα μας κατευθύνει μέχρι 

το λιμανάκι της Σελντόβια, όπου κάνουμε και την 

επόμενη στάση μας. Εδώ θα έχουμε αρκετό χρόνο για 

φαγητό και ξεμούδιασμα, πριν πάρουμε τον ίδιο 

(θαλάσσιο) δρόμο της επιστροφής. Αν η τύχη μας 

ευνοήσει ίσως δούμε ακόμα και φάλαινες, που 

συνηθίζουν να κολυμπούν σ’ αυτά τα νερά. 

Επιστροφή στο Χόμερ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Χόμερ – Εθνικό Πάρκο Κατμάι και Λίμνη 

Κλαρκ (πτήση για την παρατήρηση της αρκούδας 

γκρίζλι) 

Η συλλογή εμπειριών και αναμνήσεων συνεχίζεται, ή 

μάλλον κορυφώνεται σήμερα με μία συναρπαστική 

εμπειρία! Σήμερα θα πετάξουμε με ειδικό αεροσκάφος 

αναζητώντας την γκρίζλι, την περίφημη καφέ αρκούδα 

που κατοικεί μόνο στη Βόρεια Αμερική! Με συνοδεία 

ειδικών οδηγών θα πετάξουμε πάνω από το Εθνικό 

Πάρκο Κατμάι και τη Λίμνη Κλαρκ, κατευθυνόμενοι σε 

ειδικές περιοχές και σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των γκρίζλις ώστε να τις δούμε να 

ψαρεύουν, να παίζουν με τα μικρά τους ή να 

ζευγαρώνουν! Θα μάθουμε πολλά για το πανέμορφο 

όσο και σπάνιο αυτό ζώο και να είστε σίγουροι πως 

(αν και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές) η 

φωτογραφική σας μηχανή θα… πάρει φωτιά! 

Επιστροφή στο Χόμερ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 



 

 

 

 

 

  

 

8η ημέρα: Χόμερ – Βαρκάδα και Καγιάκ στον κόλπο 

Κατσεμάκ – Άνκορατζ 

Καθώς περιβάλλεται από ψηλές βουνοκορφές, 

καλοσχηματισμένα φιορδ αλλά και πλούσια άγρια 

ζωή, ο κόλπος Κάτσεμακ καθίσταται ιδανικός για 

θαλάσσιες εξορμήσεις. Σήμερα λοιπόν θα ξυπνήσουμε 

νωρίτερα για να απολαύσουμε μία τέτοια εξόρμηση με 

καγιάκ στον κόλπο, ξεκινώντας με πλοιάριο από το 

Χόμερ μέχρι το Ότερ Κόουβ, από όπου θα ξεκινήσουμε 

το καγιάκ, με τη συνοδεία έμπειρου τοπικού οδηγού 

που θα μας δώσει και όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για το τι θα δούμε! Μετά το τέλος της 

βαρκάδας μας επιστρέφουμε στο Χόμερ, από όπου θα 

αναχωρήσουμε οδικώς για το Άνκορατζ. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Άνκορατζ – πτήση για Τζούνο 

Από το αεροδρόμιο του Άνκορατζ θα πετάξουμε για 

την πρωτεύουσα της Αλάσκα, το Τζούνο, στη νότια 

πλευρά της πολιτείας, πολύ κοντά στα σύνορα με τον 

Καναδά. Η πρωτεύουσα της Αλάσκας βρίσκεται σε μια 

περιοχή με πολύ ιδιαίτερη γεωμορφολογία. 

Αποκλεισμένη από τους ορεινούς όγκους του 

παγετώνα Μέντεχολ και του όρους Τζούνο, η ομώνυμη 

μικρή πόλη βρίσκεται σε μια στενή λωρίδα γης και 

επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο μόνο με πλοία και 

αεροπλάνα. Έχει αυτοκίνητα, αλλά οι δρόμοι της δεν 

οδηγούν πουθενά, μόνο στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. 

Πήρε το όνομά της από τον χρυσοθήρα Τζόε Τζούνο 

και αποτελεί το διοικητικό κέντρο της πολιτείας από το 

1900. Η πτήση μας από το Άνκορατζ είναι σύντομη και 

φτάνοντας στο Τζούνο θα μεταφερθούμε στο 

ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να 

απολαύσουμε την υπέροχη αυτή πόλη. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Τζούνο  – Παγετώνας Μέντεχολ 

Σήμερα θα γνωρίσουμε καλύτερα το Τζούνο, 

αφιερώνοντας εδώ το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας 

μας. Θα δούμε το μουσείο της πόλης και το τοπικό 

εκκολαπτήριο σολομών ενώ θα κινηθούμε και λίγο 

εκτός πόλης (12 χλμ.) μέχρι το παρατηρητήριο του 

παγετώνα Μέντενχολ (Mendenhall). Το πρώτο όνομα 

που αποδόθηκε στον παγετώνα ήταν «Σιτααντάαγκο», 

που σημαίνει «ο παγετώνας πίσω από την πόλη»· 

ιδιαίτερα εύστοχο αν και όχι τόσο εύκολο στην 

προφορά. Ο Μέντενχολ είναι από τους μεγαλύτερους 

παγετώνες στην ευρύτερη περιοχή του Τζούνο, παρότι 

 



 

  

και εκείνος έχει χάσει τμήμα του μεγέθους του τα 

τελευταία χρόνια! Κατόπιν επιστρέφουμε στο Τζούνο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: Τζούνο – Κρουαζιέρα παρατήρησης 

φαλαινών 

Σήμερα απολαμβάνουμε κρουαζιέρα παρατήρησης 

φαλαινών στον κόλπο Auke, με αφετηρία μας πάντα το 

Τζούνο. Ρυθμίστε φωτογραφικές μηχανές, φορτίστε 

μπαταρίες και ετοιμαστείτε να απαθανατίσετε εικόνες 

που ίσως μετά τις βλέπετε και δεν τις πιστεύετε! Καθώς οι 

συνοδοί μας θα μας «βομβαρδίζουν» με ένα σωρό 

πληροφορίες για την άγρια ζωή αυτών των νερών, θα 

απολαμβάνουμε μία σπάνια εμπειρία αλλά και ένα 

πεντανόστιμο σνακ σολομού που συμπεριλαμβάνεται 

στην κρουαζιέρα μας. Με το τέλος της κρουαζιέρας, 

επιστρέφουμε στο Τζούνο, όπου για το βράδυ σας 

έχουμε ετοιμάσει αποχαιρετιστήριο δείπνο-έκπληξη! 

Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: Τζούνο – Πτήση επιστροφής 

Πρωινό ξύπνημα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του 

Τζούνο για να επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής 

μας στην Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσων σταθμών. 

 

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 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 03/07 

 

€ 6.290 

€ 6.470 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 7.540 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1400 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη 

- Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να 

αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτείται 1 διανυκτερεύση στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα 

οι ώρες του οποίου και η 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 “StopoverAthens"  

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 Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης. 



 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 
Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή 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-

mailκ.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. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσους σταθμούς 

➢ Ξενοδοχεία 4* και 3*, τα καλύτερα διαθέσιμα στις 

περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων. Στο Σιούαρντ και στο 

Χόμερ οι επιλογές καταλύματος είναι πολύ περιορισμένες. 

Ο επισκέπτης εδώ γνωρίζει πως έρχεται για την 

παρατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης στην 

Αλάσκα και όχι για πολυτελείς παροχές. 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά. Επιπρόσθετα: σνακ με 

σολομό και αναψυκτικά στην κρουαζιέρα παρατήρησης 

φαλαινών στο Τζούνο.  

➢ Ακριβή πτήση για την παρακολούθηση της αρκούδας 

γκρίζλι, με εξειδικευμένους συνοδούς άγριας ζωής (από το 

Χόμερ) 

➢ Διάσχιση διαύλου Eldred για την παρατήρηση της 

άγριας ζωής στον κόλπο Κάτσεμακ και στη Σελντόβια 

➢ Kayak experience στον κόλπο Κάτσεμακ. 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός   

➢ Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής(ESTA)  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

➢  Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε 

μας τι περιλαμβάνει). 

 

ΔΕΝ 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: 1.000 € 

➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

➢ Ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών 

 



  
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 1.200€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα που 

ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί στη δική 

σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία μας 

με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση 

χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προκαταβολή η 

χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια κόστους 

άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. 

Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12 

άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον 

ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές κάρτες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων και 

ελέγχετε με την τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό 

όριο συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν και 

ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση που 

μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 

 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 

660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 

VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

• 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 

 


