
   
 

 
 
 

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΡΗΝΟΣ 
 

Αλσατία, Στρασβούργο – Γερµανική Σουηβία – Καρλσρούη – Κόµπλενζ – Κρουαζιέρα Ρήνου 
Χαϊδελβέργη – Μπάντεν-Μπάντεν –Ροµαντικός ∆ρόµος, Ρότενµπουρκ Οµπ ντερ Τάουµπερ –  

Ουλµ – Φράιµπουργκ, Λίµνη Τίτι, Ζυρίχη 

            Αναχωρήσεις: 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 20.08, 27.08, 27.09   7 Ημέρες  
 

      Με το ξενοδοχείο Hilton 4*   
 

Επτά ηµέρες σε ένα συνδυαστικό πανόραµα της Αλσατίας µε τον Ροµαντικό ∆ρόµο της Γερµανίας και τον 
Ρήνο. Μία εναλλακτική πρόταση, που καλύπτει τις πόλεις του Ροµαντικού ∆ρόµου, το Ρότενµπουρκ Οµπ ντερ 

Τάουµπερ και την Κόµπλεντς µε κρουαζιέρα στον Ρήνο, σε συνδυασµό µε την Αλσατία, το Στρασβούργο και τα 
χαρακτηριστικά χωριά της Αλσατίας Κολµάρ, Ριµπωβίλ, Ρικβίρ. Ένα πρόγραµµα, όπου συµπλέκονται ονειρικά 
µεσαιωνικά δουκάτα και δροσερά κελάρια, µε προηγµένες πολιτείες και απαστράπτουσα κουλτούρα. Στο 
Στρασβούργο κτυπά η καρδιά των ευρωπαϊκών θεσµών, στη Χαϊδελβέργη µεσουρανεί το Πανεπιστήµιο ως 
κιβωτός σοφίας, στο Μπάντεν-Μπάντεν οι θεατρικές σκηνές, τα Spa και τα τυχερά παιχνίδια γεµίζουν από 
µεγιστάνες. Και, στο τέλος, ο Μέλανας ∆ρυµός µε το Φράιµπουργκ, τη Λίµνη Τιτι και τη Ζυρίχη. Ελάτε µε το Versus 

σε µία νέα δροσερή και προσιτή καλοκαιρινή ταξιδιωτική εµπειρία. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 
Ένα αεροπορικό πλούσιο 7ήµερο πρόγραµµα στην περιοχή της Αλσατίας και το 
Στρασβούργο µε πλούσιες παροχές! 
 
Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει: 
� Απ΄ ευθείας πτήσεις µε την SWISS. 

� Τρεις διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο, στο ξενοδοχείο Hilton 4* ή άλλο 

αντίστοιχης κατηγορίας.  

� Τρεις διανυκτερεύσεις στην Καρλσρούη, ως βάση εξόρµησης για τις επισκέψεις µας 

στις γύρω περιοχές και τα αξιοθέατα, στο ξενοδοχείο Achat Plaza 4* ή άλλο 

αντίστοιχης κατηγορίας στην περιοχή. 

� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά. 

� Επίσκεψη στα µοναδικά χαρακτηριστικά χωριά της Αλσατίας Κολµάρ, Ριµπωβίλ, 

Ρικβίρ. 

� Κρουαζιέρα στο σηµαντικότερο τµήµα του Ρήνου. 

� Επίσκεψη σε χωριά του Ροµαντικού ∆ρόµου και στο µοναδικό Ρότενµπουρκ Οµπ 

ντερ Τάουµπερ, και την Ούλµ.  

� Επίσκεψη στην Καρλσρούη και την Κόµπλενζ. 

� Επίσκεψη στη Χαϊδελβέργη, το Μπάντεν-Μπάντεν και το Στρασβούργο. 

� Εκδροµή στον Μέλανα ∆ρυµό, το Φράιµπουργκ και τη Λίµνη Τιτι. 

� Έµπειρος Έλληνας τοπικός αρχηγός-συνοδός και ξεναγός. 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων, καθώς και τα φιλοδωρήµατα 

περιλαµβάνονται στην τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει 

συνήθως. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 09/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 15/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 16/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 22/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 23/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 29/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 30/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 05/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 06/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 12/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 20/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 16/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Μερικές από τις πτήσεις που το Versus Travel εξασφάλισε για εσάς.  
Οι πτήσεις αυτές ισχύουν µε πιθανή τροποποίηση από την 

αεροπορική εταιρεία. 
Τελικές πτήσεις µε το τελικό ενηµερωτικό της εκδροµής σας  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 
Με αφετηρία την Φρανκφούρτη αναχωρούµε για το Στρασβούργο, που είναι και η  βάση για τις εξορµήσεις 

µας στην Αλσατία. Επισκεπτόµαστε το κουκλίστικο Ριµπωβίλ, το Ρικβίρ µε τα παραδοσιακά σπίτια, το "στολίδι 

της Αλσατίας", το Κολµάρ, την πανεπιστηµιούπολη Χαϊδελβέργη, τον φηµισµένο προορισµό ιαµατικών 

λουτρών Μπάντεν Μπάντεν, τον γραφικό οικισµό της Λίµνης Τίτι, το Φράιµπουργκ, καθώς και την κοµητεία 

Μπράισγκαου. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αριθµός 

Πτήσης 
Ηµεροµηνία 

Πτήσης 
∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LX 1843 27/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 02/09/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

LX 1843 27/09/2017 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 1842 03/10/2017 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 



  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΗ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. Πτήση και ξενάγηση.  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 
µε τελικό µας προορισµό το Στρασβούργο. Καθ’ οδόν θα σταµατήσουµε για να γνωρίσουµε τον  

Μέλανα ∆ρυµό, καθώς και την αγαπηµένη πόλη του Νίκου Καζαντζάκη, το Φράιµπουργκ, κτισµένη στις όχθες 
του ποταµού Ντράιζαµ, στην οποία θα δούµε µεταξύ άλλων το Πανεπιστήµιο, το Θέατρο, το ∆ηµαρχείο, 
καθώς και το επιβλητικό Μίνστερ στην καρδιά του ιστορικού της κέντρου και στη συνέχεια στη Λίµνη Τίτιζεε, µε 
τα σαλέ και τις καταπράσινες βουνοκορφές µε τα ερυθροέλατα. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσουµε τον καφέ µας µε θέα τη λίµνη ή για µια προαιρετική πλεύση µε πλοιάριο. Συνέχεια προς το 
Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ – ΡΙΜΠΩΒΙΛ – ΡΙΚΒΙΡ 
– ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ    
Κατά τη διάρκεια της σηµερινής ολοήµερης διαδροµής, θα 
γνωρίσουµε τα γύρω από το Στρασβούργο εκπληκτικά 
χωριά της Αλσατίας, θα ανεβούµε στις πλαγιές των 

Βοσγίων Λόφων και θα φθάσουµε στο κουκλίστικο 
Ριµπωβίλ. Συνεχίζουµε την πορεία µας στον «∆ρόµο του 
Κρασιού», επισκεπτόµενοι διάφορα χωριουδάκια µε 
παραδοσιακά σπίτια, όπως το Ρικβίρ και το «στολίδι της 
Αλσατίας», το Κολµάρ. Επιστροφή στο Στρασβούργο. 

∆ιανυκτέρευση.   
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΙ∆ΕΛΒΕΡΓΗ – 
ΜΠΑΝΤΕΝ-ΜΠΑΝΤΕΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ)   
Σήµερα θα εξορµήσουµε για να γνωρίσουµε τη 

γύρω περιοχή. Πρώτος µας σταθµός η γραφική 
Χαϊδελβέργη, από τις λίγες πόλεις που δεν 
βοµβαρδίστηκαν κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Βρίσκεται στις όχθες του ποταµού Νέκαρ και 
αποτελεί την πιο αγαπηµένη πόλη των νέων και των 
καλλιτεχνών. Μετάβαση στο επιβλητικό κάστρο, την 

έδρα των Παλατινών, κτισµένο πάνω από την παλιά 
πόλη µε τα καλντερίµια, τα παλιά σπίτια και τις 
εκκλησίες, για να απολαύσουµε τη θέα της πόλης 
µε τα κωδωνοστάσια και τις στέγες των σπιτιών. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούµε το ιστορικό κέντρο µε 
τον καθεδρικό ναό του Άγιου Πνεύµατος, το 

οµορφότερο κτίσµα της πόλης, τον εµπορικό 
πεζόδροµο Χάουπτ Στράσσε, το Πανεπιστήµιο που χρονολογείται από το 1386 και είναι το αρχαιότερο της 
Γερµανίας, την Όπερα, κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Μπάντεν-Μπάντεν, τον φηµισµένο 
προορισµό ιαµατικών λουτρών, στολισµένο µε κρήνες, πινακοθήκες, θέατρα και καζίνο κ.λπ. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο Στρασβούργο. ∆ιανυκτέρευση. 
 



4η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ (ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, Ο∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
 Πρόγευµα και εκτεταµένη ξενάγηση στην πόλη του 
Στρασβούργου όπου θα εξερευνήσουµε το ιστορικό 
κέντρο της πόλης απ’ όπου µπορεί κανείς να θαυµάσει 
τον καθεδρικό ναό Cathedrale Notre Dame de 
Strasbourg (έκτη υψηλότερη εκκλησία στον κόσµο), το 
φράγµα Βοµπάν, το Palais de l’Europe, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κ.ά. Στη συνέχεια, (αν ο χρόνος το 
επιτρέψει) µπορούµε να κάνουµε µια κρουαζιέρα µε 
σκάφος γυάλινου περιβλήµατος (Bateaux mouche) 
στα εξαίσια κανάλια της «Μικρής Γαλλίας» και βόλτα 
στην πλατεία του επιβλητικού καθεδρικού ναού. (Η 
κρουαζιέρα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε 

µία από τις άλλες µέρες της διαµονής µας στο 
Στρασβούργο). Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουµε για 
Γερµανία και την πόλη της Καρλσρούης. Άφιξη στην 
Καρλσρούη, µια πόλη κτισµένη στη συµβολή ανάµεσα 
στον Ρήνο και τον Μέλανα ∆ρυµό, παλιά πρωτεύουσα 
της Βυρτεµβέργης, που βρίσκεται σε πολύ καλή γεωγραφική θέση για εξορµήσεις στην οδό των Πύργων στον 

ποταµό Ρήνο, την Κόµπλεντς, τη Χαϊδελβέργη κ.λπ. Άφιξη και περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ – ΜΠΙΝΓΚΕΝ – ΣΑΙΝΤ ΓΚΟΑΡ – ΜΠΟΠΑΡΝΤ – ΚΟΜΠΛΕΝΖ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ (ΜΙΝΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)   
Πρωινή αναχώρηση οδικώς για το 

Μπίνκγεν, µε τα επιβλητικά κάστρα, 
τους αµπελώνες και τα 
παραδοσιακά χωριά µε τους 
πύργους. Στη συνέχεια, άφιξη στην 
παλιά επισκοπική έδρα του Σαιντ 
Γκοαρ µε τον θρυλικό βράχο της 
Λορελάι. Επιβίβαση σε ποταµόπλοιο 
για µία µίνι κρουαζιέρα στον Ρήνο 
από το Σαιντ Γκόαρ στο Μπόπαρντ 
και στη συνέχεια οδικώς κατά µήκος 
του Ρήνου µέχρι το Κόµπλενζ. Άφιξη 

στην Κόµπλενζ, πόλη κτισµένη 
επάνω στη συµβολή των ποταµών 
Μοζέλα και Ρήνου. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής µας θα δούµε το µνηµείο-σύµβολο της γερµανικής ενότητας του Βίλχελµ Κάιζερ, τον 
καθεδρικό ναό του Άγιου Κάστορα και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στα µαγαζάκια µε τα σουβενίρ και τα 
εστιατόρια. Επιστροφή στην Καρλσρούη.  ∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ – ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ – ΡΟΤΤΕΜΠΟΥΡΓΚ Ο/ΤΑΟΥΜΠΕΡ – ΟΥΛΜ – ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ     
Σήµερα, θα κάνουµε άλλη µία 
εκπληκτική ολοήµερη εκδροµή, 
κατά µήκος του διάσηµου 
Γερµανικού Ροµαντικού 

δρόµου. Στη σηµερινή µας 
διαδροµή, θα ακολουθήσουµε 
τον παραδοσιακό «Ροµαντικό 
∆ρόµο» για το µεσαιωνικό 
Ρότενµπουρκ του κρατιδίου της 
Βαυαρίας, στην περιοχή της 

Φραγκονίας. 
Άφιξη στο Ρότενµπουρκ Οµπ 
ντερ Τάουµπερ, µία από τις πιο 
γραφικές πόλεις της Γερµανίας 
µε χαρακτηριστικές 

µεσαιωνικές πύλες. Εδώ, θα 
έχουµε την ευκαιρία να δούµε 
τα τείχη, την εκκλησία του 
Νοσοκοµείου, το ∆ηµαρχείο, 
την αίθουσα που στέγαζε το 



∆ηµοτικό συµβούλιο και τον καθεδρικό ναό. Χρόνος ελεύθερος στα γραφικά δροµάκια της πόλης. 

Συνεχίζουµε τη διαδροµή µας, στον «Ροµαντικό ∆ρόµο» νότια προς την Ουλµ. Η Ουλµ, βρίσκεται στο κρατίδιο 
της Βάδης-Βυρτεµβέργης. Κτισµένη στη δυτική όχθη του ∆ούναβη, αριθµεί περί τους 130.000 κατοίκους. Με τη 
Νέα-Ουλµ (Neu-Ulm), που είναι κτισµένη στην άλλη όχθη του ποταµού και ανήκει στη Βαυαρία, ο αριθµός 
φτάνει τους περίπου 175.000. Η Ουλµ είναι γνωστή για τον καθεδρικό ναό της (Ulmer Münster), που είναι ο 
ψηλότερος στον πλανήτη (162 µ.). Είναι επίσης η γενέτειρα του διασηµότερου και σηµαντικότερου επιστήµονα 
του 20ου αιώνα, του Άλµπερτ Αϊνστάιν. Στην Ουλµ υπήρχε από το 1955 ως το 1968 η πρωτοποριακή σχολή 

σχεδιασµού HfG. Τα κτίρια που σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Μαξ Μπιλ είναι σήµερα προστατευόµενα 
µνηµεία και στεγάζουν τη Σχολή Ψυχοσωµατικής του Πανεπιστηµίου της Ουλµ. ∆ιαθέτει πανεπιστήµιο µε, 
κυρίως, σχολές θετικών επιστηµών καθώς και σηµαντική βιοµηχανία. Επιστροφή αργά το απόγευµα στην 
Καρλσρούη. ∆ιανυκτέρευση.  
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ – ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ (Ο∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ)   
Αναχώρηση µε τελικό µας 
προορισµό το αεροδρόµιο της 
Ζυρίχης. Άφιξη στη Ζυρίχη για την 
ξενάγηση και περιήγησή µας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ 
άλλων τη διεθνούς φήµης λεωφόρο 

µε τις µεγάλες τράπεζες και τα 
µοντέρνα καταστήµατα, τη 
Μπανχοφστράσσε, τον Καθεδρικό 
Ναό, τον ναό Φράουµυνστερ µε τα 
βιτρό του Σαγκάλ, το ∆ηµαρχείο, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου µε τον 

µεγαλύτερο δίσκο ρολογιού στην 
Ευρώπη (µε διάµετρο 8,7 µέτρα), την 
πλατεία Μυνστερχόφεν, µε τα 
διακοσµηµένα σπίτια των συντεχνιών 
και το Λίντερχοφ, την ιστορική 

τοποθεσία του ρωµαϊκού και 
µεσαιωνικού κάστρου µε τον 
περίφηµο τάφο, στον οποίο αναγράφεται η λέξη Turicum, που λέγεται ότι µετεξελίχθηκε σε Zurich (Ζυρίχη). 
Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και, στη συνέχεια, θα αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο 
και θα επιβιβαστούµε στη βραδινή πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθηµερόν. 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 
∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 
εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 
περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

- Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως 
αναφέρεται παρακάτω 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 

599 € 
749 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1020 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 320 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 27.08 

639 € 
789 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1060 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 320 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 27/09 

699 € 
849 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1120 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 320 € 
Έως 12 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. 

Απαιτούνται  2 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 & 

2 διανυκτερεύσεις  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. 



 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

� ∆ύο ∆ιεθνείς πτήσεις (Αθήνα-Ζυρίχη-

Αθήνα). 

� Τρεις διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο, 

στο ξενοδοχείο Hilton 4* και τρεις  

διανυκτερεύσεις στην Καρλσρούη. 

� Μπουφέ πρωινό καθηµερινά. 

� Μίνι κρουαζιέρα στον Ρήνο, µετακινήσεις, 

ξεναγήσεις, εκδροµές, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραµµα. 

� Έµπειρος Έλληνας τοπικός αρχηγός-συνοδός και ξεναγός. 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

� Ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά. 

 
Αναχωρήσεις από Κύπρο 
� Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίµων, τα φιλοδωρήµατα, 
τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση 

( ζητήστε µας τι περιλαµβάνει) εκτός από εισόδους σε µουσεία και αξιοθέατα. 

 
 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, επιπλέον πακέτο ασφάλειας κλπ, 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: 221 €  
� Είσοδοι σε µουσεία και άλλα αξιοθέατα. 
 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην 

τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 κλπ.). 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.  
 

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 300 € 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 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 
πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 12). 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 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, 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.   
 

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 την κατάθεση της προκαταβολής 
σας µε σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό κατάθεσής σας στο 
φάκελό σας.  Fax 210 3232450 
Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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  
 
� 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", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών µας 
στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά 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 για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο 
Porto Palace, η µεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η µεγάλη 

εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά 
και σε µια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα. Για εµάς ο 
ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης µας. 
 

� 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 Εταιρεία 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. 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 τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

� 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, 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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
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 τον θεµέλιο λίθο τον 
∆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 - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 
κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η πρώτη 
ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε σηµαντικούς 
καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιµούν καθηγητές 
πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και 
καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 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. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και κουβεντούλα µε θέα 
την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η 
είσοδος είναι δωρεάν. 
Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, για µια διαφορετική 
όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  Βeach  

σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσµου. 
 
� 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 

Στον 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. Ζητείστε 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 σκεφθείτε 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 δίνει 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 διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air 
France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 
 

� ∆ιερεύνηση Προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον 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 νοιώθουν 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!!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


