
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανατολική Θράκη – Αδριανούπολη 
Στις γέφυρες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς 

 
       Αναχωρήσεις: 23.10, 13.11, 27.11     6 ημέρες 

 
 



O πιο μεγάλος θόλος 
Tο Σελιμιγέ τζαμί στην Αδριανούπολη χτίστηκε με 
εντολή του Σουλτάνου Σελήμ (1569-1575). H 
ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη 
πρόκληση, αφού οι χριστιανοί αρχιτέκτονες 
θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος 
μεγαλύτερος από εκείνον της Aγίας Σοφίας. Oταν ο 
Σινάν ολοκλήρωσε την ανέγερση του τζαμιού, είχε 
τελικά κατασκευάσει τον μεγαλύτερο θόλο στον 
κόσμο. Μετρημένος από το έδαφος είναι 
κοντύτερος από εκείνον της Aγίας Σοφίας, αλλά 
μετρημένος από τη βάση του είναι ψηλότερος και 
κατά περίπου μισό μέτρο μεγαλύτερος σε διάμετρο. 

 

 
 

 
 
Αλεξανδρούπολη: Το σταυροδρόμι των λαών 
Η πρωτεύουσα του Έβρου είναι μια πόλη που 
φέρνει στη μνήμη το μακρινό χθες και την ομορφιά 
του σήμερα, με το λιμάνι και τον σιδηροδρομικό 
σταθμό της να αποτελούν σημαντικά κέντρα του 
εμπορίου και με μέρη που δίνουν τη δυνατότητα 
συνδυασμού του θαλάσσιου τουρισμού, του 
ιαματικού τουρισμού και του οικοτουρισμού. Με 
προσεγμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σύγχρονα κτίρια 
και πλούσια αγορά, η Αλεξανδρούπολη είναι μια 
σύγχρονη μεγαλούπολη που έχει παράλληλα 
διατηρήσει τα πλεονεκτήματα της ακριτικής 
επαρχίας. 



 

 
 
 
 
 
 

Γαστρονομικές Προτάσεις 
 Δοκιμάστε συκωτάκια τηγανητά που είναι σπεσιαλιτέ της Αδριανούπολης. 
 Ξακουστό ρακί και κεφτεδάκια Ραιδεστού. 
 Γλυκό κιουνεφέ, με σιροπιασμένο τηγανιτό κανταΐφι γεμιστό με τυρί και τριμμένο φιστίκι. 

Στρίβεται με παγωτό ή κρέμα καϊμάκι από βουβαλίσιο γάλα. 
 Σουτζούκ λουκούμ αλλά και στραγάλια, και πολύ καλό καφέ στην Κομοτηνή. 

 
 
 
 
 
 

 Στην Αδριανούπολη βρίσκεται το Σελιμιγέ τζαμί με τον πιο μεγάλο θόλο του κόσμου. Είναι 
μεγαλύτερος και από της Αγίας Σοφίας. 

 Για χαμάμ ή μασάζ, συστήνουμε το Σοκολού Mεχμέτ Πασά Xαμάμ. Ανοιχτό για άντρες και 
γυναίκες, από νωρίς το πρωί (06.30) έως αργά το βράδυ (22.00). 

 Δοκιμάστε τηγανητά συκωτάκια (τζέρια) και κεφτεδάκια που είναι η σπεσιαλιτέ της πόλης. 
 Κάντε τα ψώνια σας στο εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο, το Margi outlet, 

σε πολύ καλές τιμές ή επισκεφτείτε το νέο, σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πόλης 
που άνοιξε της πύλες του πριν από μερικούς μήνες. 
 
 
 
 
 



 

 
 

H υπερπαραγωγή της Grecotel στη Βόρεια Ελλάδα 
Δίπλα     στη     θάλασσα     και     το     καταπράσινο      πευκοδάσος      του      Πάρκου      Εγνατία 
στη γοητευτική Αλεξανδρούπολη, το θρυλικό ξενοδοχείο Astir άνοιξε τις πύλες του έπειτα από 
ολοκληρωτική ανακαίνιση και μαζί με το Egnatia Grand αποτελούν το πολυτελές Mega Resort Astir* 
Egnatia (Αστήρ Εγνατία) Αλεξανδρούπολης. 

 
 
Ιδανική αφετηρία για αποδράσεις στο μαγευτικό δάσος της Δαδιάς και το Δέλτα του Έβρου. Απολαύστε 
πολυτελή διαμονή σε υπερσύγχρονα δωμάτια και σουίτες με prive πισίνες ή μεζονέτες ιδανικές για 
οικογένειες. Είτε στη θάλασσα είτε στις πισίνες, το κολύμπι είναι πραγματική απόλαυση: family pool, 
παιδικές πισίνες, ήσυχη πισίνα με ξύλινο deck για ηλιοθεραπεία, prive πισίνες πάνω στο κύμα και μια 
ατέλειωτη αμμουδερή παραλία. 

 
 
Εντυπωσιακό gourmet εστιατόριο «Αισώπoυ Μύθoι», με θαλασσινά, ιταλική κουζίνα, αλλά και 
παραδοσιακά πιάτα από την ελληνική κουζίνα και τέλος, ένα υπερσύγχρονο Fitness Club, με επιρροές 
από την παραμυθένια Ανατολή, για όσους επιθυμούν να ασκηθούν, να χαλαρώσουν και να 
αναζωογονηθούν. 

 

 



 

 
 

Το μοντέρνο Margi Hotel είναι σε απόσταση 3 χλμ από το κέντρο της Αδριανούπολης. 

Δωμάτια 
Οι επισκέπτες απολαμβάνουν  160  κλιματιζόμενα δωμάτια που είναι καλά εξοπλισμένα με παροχές 
σιδερώματος, ιδιωτική τουαλέτα, μίνι μπαρ και ηχομονωμένα παράθυρα. Τα δωμάτια προσφέρουν 
μοντέρνα εσωτερική διακόσμηση και δάπεδο με χαλί. 

Φάτε και πιείτε 
Το πρωινό σε μπουφέ προσφέρεται στο εστιατόριο. Τα πιάτα σερβίρονται στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Προσφέρονται αναζωογονητικά ποτά στο lounge bar. 

Υπηρεσίες 
Στον χώρο θα βρείτε κουρείο, παροχές δωματίου VIP και δωρεάν στάθμευση για γενική χρήση 
και υπολογιστές, πρόσβαση internet και φωτοτυπικό για επαγγελματική χρήση. 

Χαλάρωση 
Οι παροχές σπα στο Margi Hotel περιλαμβάνουν τζακούζι, σάουνα και χαμάμ. 

Internet 
Ασύρματο Internet διατίθεται σε όλο το ξενοδοχείο και είναι δωρεάν. 

 
 
 
 

 
     



 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη  
Αναχώρηση 06:30 το πρωί από Αθήνα. Με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε στην όμορφη 
Κομοτηνή. Η σύγχρονη πόλη συνδυάζει διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, μια και εκεί 
συμβιώνουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι, καθώς και πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρά 
Ασία, δίνοντας στην Κομοτηνή ξεχωριστό χρώμα και σίγουρα μοναδικές μυρωδιές που αξίζει να 
γευτεί κανείς! Συνεχίζουμε για την Αλεξανδρούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο Grecotel Egnatia 
Alexandroupolis 4*, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
 

2η ημέρα: Αλεξανδρούπολη – Αδριανούπολη 
Πρωινό και ξεκινάμε για τους Κήπους και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, για να περάσουμε στην 
Ανατολική Θράκη που καταλαμβάνει η Τουρκία με ενδιάμεση στάση στη Γέφυρα των Κήπων που 
ενώνει δύο χώρες και δύο ιστορικά έθνη. Μετά θα συνεχίσουμε βόρεια, για να φτάσουμε στην 
Αδριανούπολη (Edirne), η οποία ιδρύθηκε το 125 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό και για 92 
χρόνια υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι’ αυτό και στολίστηκε με 
πολλά τζαμιά, κλειστές αγορές, χαμάμ, πτωχοκομεία και πολλά άλλα. Η κορωνίδα της πόλης είναι 
το Σελιμιγέ Τζαμί, από τα ωραιότερα τζαμιά στον κόσμο και μνημείο της UNESCO. Στη συνέχεια, 
άφιξη στο ξενοδοχείο μας MARGI 5*, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
 
       3η ημέρα: Αδριανούπολη – Μουσείο Υγείας – Αδριανούπολη  

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε την πόλη που μας φιλοξενεί, με πρώτη στάση 
το βραβευμένο Μουσείο Υγείας. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα κτιρίων, που ίδρυσε ο 
σουλτάνος Βαγιαζίτ Β΄, για να αποκτήσει η Αδριανούπολη ένα νοσοκομείο. Διαθέτει περίπου 40 
αίθουσες και ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει οπτικοακουστικό υλικό με την ιστορία και τα 
εκθέματα του μουσείου. Ένα σημαντικό στοιχείο που κάνει ιδιαίτερο το Μουσείο Υγείας είναι η 
μουσική υπόκρουση από βυζαντινούς αλλά και αραβικούς ήχους, που ελκύουν την αίσθηση της 
ακοής του περιηγητή. Θα συνεχίσουμε για το κέντρο της πόλης, εκεί θα θαυμάσουμε το Σελιμιγέ 
Τζαμί, παγκόσμιο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε επίσης τα παλιά κτίρια, τον πεζόδρομο με τα 
μαγαζιά και τις κλειστές αγορές. Πιείτε καφέ, δοκιμάστε τη σπεσιαλιτέ της πόλης που είναι τα τζιέρια 
(ψιλοκομμένα τηγανητά συκωτάκια) και πολλά ανατολίτικα γλυκά. Χαρείτε την πόλη και το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.   

 
 

       4η ημέρα: Αδριανούπολη – Ραιδεστός – Αδριανούπολη  
Πλούσιο πρωινό. Σήμερα θα δούμε μια άλλη όμορφη πόλη της Ανατολικής Θράκης, την παραλιακή 
Ραιδεστό ή Tekirdaq, όπως την αποκαλούν. Κτίστηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα από Σάμιους εποίκους. 
Ανέπτυξε αξιόλογο πολιτισμό, άκμασε ιδιαίτερα κατά τους βυζαντινούς χρόνους και μέχρι τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 είχε μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Η μεγάλη της παραλία είναι ό,τι 
πρέπει για βόλτες και στα πολλά εστιατόριά της μπορείτε να δοκιμάσετε  υπέροχα κεφτεδάκια, που 
είναι η σπεσιαλιτέ της πόλης. Μην ξεχάσετε να πάρετε ρακί Ραιδεστού που είναι ξακουστό. 
Επιστροφή στην Αδριανούπολη και στο ξενοδοχείο, όπου θα έχετε τον χρόνο να ψωνίσετε από το 
διπλανό εκπτωτικό χωριό ή να δοκιμάσετε τα χαμάμ, μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



 
 

5η ημέρα: Αδριανούπολη – Κάραγατς – Σουφλί – Κομοτηνή 
Πλούσιο πρωινό και επίσκεψη στην παλιά Ορεστιάδα, το Κάραγατς, προάστιο της Αδριανούπολης. 
Με τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η πόλη παραδόθηκε στους 
Τούρκους και οι Έλληνες πρόσφυγες έφτιαξαν τη Νέα Ορεστιάδα που γνωρίζουμε. Εκεί θα 
θαυμάσουμε και τον σταθμό του ξακουστού Οριάν Εξπρές. Θα συνεχίσουμε για τον απαραίτητο 
συνοριακό έλεγχο και από τις Καστανιές θα φτάσουμε στο Σουφλί, ξακουστό για τα μεταξωτά 
του. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μεταξιού, για να μάθουμε την ιστορία του μεταξιού, και 
τέλος θα καταλήξουμε στην όμορφη Κομοτηνή, την πόλη που τα σοκάκια της μοσχομυρίζουν 
φρεσκοκομμένο καφέ. Τα στραγάλια, τα γλυκά και το ξακουστό σουτζούκ λουκούμ αποτελούν σήμα 
κατατεθέν της, τα δε τζαμιά και οι εκκλησίες της φανερώνουν ότι το χριστιανικό και το 
μουσουλμανικό στοιχείο συνυπάρχουν σε αυτήν την πολυπολιτισμική πόλη εδώ και πολλά χρόνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Anatolia 3*, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
 
       6η ημέρα: Κομοτηνή – Καβάλα – Αθήνα  

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε την κάθοδό μας, με πρώτο σταθμό την όμορφη 
Καβάλα, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης με την πλούσια ιστορία. Η όμορφη παραλία της 
προσφέρεται για βόλτες και καφέ.  Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Margi Hotel 5* στην Αδριανούπολη 
 Μία (1) διανυκτέρευση στο Grecotel Egnatia Alexandroupolis 4* στην Αλεξανδρούπολη και 

μία (1) διανυκτέρευση στο Anatolia 3* στην Κομοτηνή. 
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή). 
 Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων πισίνας και χαμάμ στο ξενοδοχείο Margi Hotel. 
 Εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο Υγείας στην Αδριανούπολη. 
 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
 Φ.Π.Α. 

 
 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Ατομικά έξοδα και γεύματα. 
 Ποτά στη διάρκεια των δείπνων. 
 Ο,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 
 Φόρος διαμονής 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 Διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου  ή νέου τύπου 

ταυτότητα, μηχανογραφημένη, είναι απαραίτητα για την είσοδο στην  Τουρκία. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ανά άτομο για 6 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

23.10, 13.11, 27.11 359€  359€  505€  

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



 

 
 
 
 

 
 
 

 

Φόρος Διαμονής: 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν . 4389/2016, ανά ημερήσια χρήση 
εκάστου δωματίου, που αναμένεται να εφαρμοσθεί από την 1/1/2018. 
Η χρέωση αναμένεται να είναι για το δωμάτιο την διανυκτέρευση: 
Ξενοδοχείο 3* = 1,50€ 
Ξενοδοχείο 4* = 3,00€ 
Ξενοδοχείο 5* = 4,00€ 

Το επιπλέον ποσό θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Αναμένουμε διευκρινιστική 
εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών, ώστε να διευκρινιστεί και ο τρόπος απόδοσης του εν λόγω φόρου. Σε 
περίπτωση τυχόν αλλαγής του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική θα τροποποιηθεί 
αναλόγως. 

 
 

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 καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. 
Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ: 
 

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 το ποσό της προκαταβολής 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. 



Οι καινοτομίες του Versus 
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά 

δεδομένα 
 

 
 

 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). 

 

"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 



 
 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. 

 
 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ 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 Δεκέμβριο 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 Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 4, Στοά Παύλου 
Καλλιγά, 7ος όροφος). 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, στον 7ο 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 στο Σύνταγμα 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. 

 
Διερεύνηση Προορισμών 

Δεν 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. Δημιουργούμε 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!!! 


