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   Έλληνας αρχηγός που θα είναι συνεχώς μαζί σας και όχι τοπικός ελληνόφωνος, γεγονός  
               που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στο ταξίδι   
 

              
 

 
 
 
               
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είσοδος στην Αλάμπρα και τους κήπους Χενεραλίφε   

(όχι μόνο στους κήπους), με προαγορά εισιτηρίων 

 

Ανάβαση με ειδικά οχήματα και ξενάγηση στο Γιβραλτάρ  

 

Δύο διανυκτερεύσεις στη Σεβίλλη και δύο στη Γρανάδα  

 
Μία διανυκτέρευση στη Μάλαγα ή στην Κόστα ντελ Σολ και μια στο Αλγεθίρας (Γιβραλτάρ) 

Επισκέψεις στα περίφημα Pueblos Blancos (Λευκά Χωριά) στη νότια Ανδαλουσία 

 
 

 

 
 

 Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις  
 σημαντικότερες πόλεις και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (στην Ισπανία  

   δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε δημόσιους χώρους χωρίς τοπικούς ξεναγούς  

   και έτσι αν υπάρχει μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η ξενάγηση      
   περιορίζεται εντός του πούλμαν και όχι στους χώρους των επισκέψεων)  
 

                Αναχώρηση: 15.02                                                                                          7  Ημέρες 
 

             ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ – ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
 

Με πτήσεις για Ανδαλουσία, Ημιδιατροφή και με ειδικά οχήματα ανάβαση στο Γιβραλτάρ 
 

Μάλαγα, Κόστα ντελ Σολ, Γρανάδα, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Χέρεθ ντε λα Φροντέρα, 
Κάδιζ, Γιβραλτάρ, Αλγεθίρας,  Ρόντα (Λευκά Χωριά, Pueblos Blancos) 
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Η διαφορετικότητα του Versus  

Ένα μοναδικό, πλήρες και αγαπημένο ταξίδι στην Ανδαλουσία, σωστά οργανωμένο, με άνεση χρόνου, 

που το Versus Travel έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. 

Ένα ακόμα εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Versus Travel στην μαγευτική Ανδαλουσία - την ευλογημένη 

γη του Ισπανικού νότου - και στον φύλακα των Στενών στις Πύλες του Ηρακλή, το Γιβραλτάρ! 

 

Περιλαμβάνει: 
 

 Εξαιρετικές πτήσεις για Ανδαλουσία με την Swiss  που έχει την καλύτερη ανταπόκριση. 

 Διαμονή σε όλες τις ιστορικές πόλεις και ξενοδοχεία 4*, με εξαιρετικές υπηρεσίες.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά.  

 Την είσοδο στην Αλάμπρα και τους κήπους Χερεναλίφε, με προαγορά εισιτηρίων (όχι μόνο στους 

κήπους). 

 Ανάβαση με ειδικά οχήματα και ξενάγηση στο Γιβραλτάρ, μια υπηρεσία που συνήθως δίνεται σαν 

προαιρετική.  

 Δύο διανυκτερεύσεις στη Γρανάδα και δύο στη Σεβίλλη. 

 Μια διανυκτέρευση στη Μάλαγα ή στην Κόστα ντελ Σολ και μια στο Αλγεθίρας. 

 Πέρα από τα καθιερωμένα, περιλαμβάνει επισκέψεις στα περίφημα Pueblos Blancos (Λευκά Χωριά) 

στη νότια Ανδαλουσία, μία συστάδα γραφικών οικισμών κτισμένων στις κορυφές λόφων ή σε κοιλάδες 

με φόντο τα βράχια, με ολόλευκα κτίσματα και ασβεστωμένες αυλές, που φέρνουν στον νου εικόνες 

από νησιά των Κυκλάδων. Αφιερώνουμε στα χωριά αυτά τον χρόνο που τους αξίζει και πέρα από τη 

Ρόντα, βλέπουμε και άλλα χωριά, απολαμβάνοντας παράλληλα το πανέμορφο τοπίο της Ανδαλουσίας.  

 Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις σημαντικότερες πόλεις 

και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (στην Ισπανία δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε δημόσιους 

χώρους χωρίς τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η 

ξενάγηση περιορίζεται εντός του πούλμαν).  

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

στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγματοποιούνται! 
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Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1843 15/02/2018 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ  06:30 08:20 

LX 2110  15/02/2018 ΖΥΡΙΧΗ  – ΜΑΛΑΓΑ 09:35 12:15 

LX 2111 21/02/2018 ΜΑΛΑΓΑ -  ΖΥΡΙΧΗ 13:00 17:40 

LX 1842    21/02/2018 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

 

Διαβάζοντας τα Ελληνικά προγράμματα για την Ανδαλουσία, με λύπη μας διαπιστώναμε πόσο 

"βέβηλα" αντιμετωπιζόταν η φλογερή καρδιά της Ισπανίας. Η καρδιά του Ισπανικού νότου 

προσεγγιζόταν με πολύωρες οδικές διαδρομές από Μαδρίτη, με συνέπεια τον περιορισμό του 

χρόνου που αφιερωνόταν εκεί και ένα αδιάκοπο τρεχαλητό. Ο μεγάλος καημός των ταξιδιωτών 

ήταν ότι ήθελαν περισσότερο χρόνο στην περιοχή αυτή. Ακούγοντας τα μηνύματα του κόσμου 

και μετά από επιτόπια έρευνα, διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα που αφιερώνει όλο τον χρόνο 

του στην Ανδαλουσία. Επισκεπτόμαστε  άγνωστες, μαγευτικές γωνιές της νότιας Ισπανίας, όπως 

τα Λευκά Χωριά και τη Ρόντα, προσθέσαμε το απόμακρο Γιβραλτάρ - τη Βρετανική σφραγίδα 

στην Ισπανία - και άλλα πολλά. Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με πτήσεις που 

φθάνουν ως εδώ. Έτσι, διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα που αγάπησαν οι Έλληνες ταξιδιώτες 

για την πληρότητά του και για τον σωστά κατανεμημένο χρόνο στα αξιοθέατα της περιοχής. 

Βαθιά και ζεστά συναισθήματα, μεσογειακή αρχιτεκτονική, φλογερή μουσική, εκφραστικοί χοροί, 

εμπνευσμένοι καλλιτέχνες και πόλεις-υπαίθρια μουσεία με μακραίωνη κουλτούρα είναι τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προγράμματος αυτού.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επισκεφθείτε το Μνημείο-σύμβολο της Γρανάδας, το ανάκτορο της Αλάμπρα, ένα 
αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής  

 Περπατείστε στους κήπους Χενεραλίφε, τους "κήπους του παραδείσου", με τις λίμνες, 
τους καταρράκτες, τα σιντριβάνια, τα δένδρα και τα λουλούδια με τις μυρωδιές του 
γιασεμιού και της τριανταφυλλιάς  

 Περιηγηθείτε στην πανέμορφη Κόρδοβα και γνωρίστε τη μακραίωνη ιστορική της 
διαδρομή 

 Αφεθείτε στη γοητεία της πόλης της Κάρμεν την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, τη 
Σεβίλλη, που είναι χτισμένη στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ  

 Εξερευνήστε τον Βράχο της Τζιμπεράλτα - το Γιβραλτάρ - και θαυμάστε από ψηλά την 
εντυπωσιακή θέα του κόλπου και της Αφρικής  

 Ανακαλύψτε τα "Λευκά Χωριά" της Ανδαλουσίας και τα παράλια της Κόστα Ντελ Σολ 
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Περιπλάνηση και Εξερεύνηση  
 

Ένα πρόγραμμα που καλύπτει τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ανδαλουσίας και το 

Βρετανικό έδαφος του Γιβραλτάρ  

Με το οδοιπορικό μας αυτό ταξιδεύουμε στην Γρανάδα, με το μαγευτικό ανάκτορο 

της Αλάμπρα, στην Κόρδοβα, με το μεγαλύτερο τέμενος του δυτικού κόσμου, στην 

πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας Σεβίλλη, με βασιλικό παλάτι Αλκαζάρ, στα περίφημα 

Λευκά Χωριά (Pueblos Blancos), Χερέθ ντε λα Φροντέρα, Κάδιζ και Ρόντα, 

στην όμορφη Μάλαγα, τη γενέτειρα του Πικάσο και στην θρυλική παραλία της 

Κόστα ντελ Σολ με τα κοσμοπολίτικα θέρετρά της (Μαρμπέλα κ.ά.). 
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H Ιστορία του Φλαμένκο  
 
Το φλαμένκο είναι ένα είδος τραγουδιού, κιθάρας 

και χορού που καθρεπτίζει την πολύπλοκη ψυχή 

της Ανδαλουσίας. Οι ρίζες του απλώνονται σε 

δώδεκα αιώνες και σε τέσσερις διαφορετικές 

κουλτούρες. Άνθισε στα μέσα του 19ου αιώνα, η 

ιστορία του όμως φθάνει στην εποχή πριν και μετά 

τη Ρεκονκίστα (Ανακατάληψη), την ιστορική 

δηλαδή περίοδο κατά την οποία οι Χριστιανοί 

βασιλιάδες ανακατέλαβαν την Ισπανία από τους 

Μουσουλμάνους.  

Χωρίς τις τέσσερις πηγές του - αραβική, 

ανδαλουσιανή, σεφαρδιτική (εβραϊκή) και 

τσιγγάνικη - και τη μοναδική συνύπαρξη και μείξη 

της κουλτούρας τους, το φλαμένκο δεν θα υπήρχε 

όπως το ξέρουμε σήμερα. Γιατί όμως αυτή η 

εκφραστική λαϊκή τέχνη αναπτύχθηκε ειδικά σε 

αυτή την περιοχή; Η Ιστορία δείχνει μια ασυνήθιστη 

ανοχή της διαφορετικότητας των πολιτισμών κατά 

τη διάρκεια της κατοχής της Νότιας Ισπανίας από 

τους Μουσουλμάνους Άραβες. Χριστιανοί, 

Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ζούσαν μαζί για επτά 

αιώνες και, αν όχι σε απόλυτη αρμονία, 

τουλάχιστον στις αρχές με πολύ λίγες 

συγκρούσεις. Κατά τον τελευταίο αιώνα της 

επανάκτησης των εδαφών από τους Χριστιανούς, 

τα εναπομείναντα Μουσουλμανικά Βασίλεια έγιναν 

λιγότερο ανεκτικά προς τον Χριστιανικό πληθυσμό 

και κάθε φορά που οι Χριστιανοί βασιλείς 

νικούσαν τους Μουσουλμάνους, υπήρχαν 

ξεσπάσματα βίας που επισκίαζαν αυτές τις νίκες.  

Μέσα σε αυτό το ταραχώδες σκηνικό έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες νομαδικές τσιγγάνικες φυλές της 

Ισπανίας. Η γλώσσα που μιλούσαν δεν έμοιαζε με καμιά από τις γνωστές λατινικές και οι τρόποι και το ντύσιμό 

τους ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά του τότε Δυτικοευρωπαϊκού κόσμου. Πιθανότατα προήλθαν από την 

Ινδία και είχαν ξεκινήσει από την περιοχή Punjab γύρω στο 850 μ.Χ.  

Για να ελέγξουν τις ξένες επιρροές, οι καθολικοί βασιλείς δημιούργησαν την Ιερή Εξέταση. Όσοι δεν υπάκουαν 

σε αυστηρούς κοινωνικούς, φυλετικούς και θρησκευτικούς όρους εξορίζονταν, φυλακίζονταν, βασανίζονταν ή 

δολοφονούνταν. Όσοι συγκρούονταν ή πίστευαν ότι θα διωχθούν από την Ιερά Εξέταση έφευγαν από τη χώρα. 

Άλλοι κατέφευγαν στις ορεινές απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της Σιέρα Μορένα και της 

Σιέρα Νεβάδα. Αυτοί οι πρόσφυγες έγιναν γνωστοί με τον αραβικό όρο "φελάγκ μένγκου" (felag mengu) που 

σημαίνει “φυγάδες χωρικοί”. Στις μικρές νέες κοινότητες των "felag mengu" οι τσιγγάνοι (gitanos), η τέταρτη 

ισπανική κουλτούρα, βρήκαν "αδελφές ψυχές". Η λέξη φλαμένκο πιθανώς να προέρχεται από τους φελάγκ 

μένγκου.  

Η συγχώνευση των Τσιγγάνων με τους Εβραίους, τους Μουσουλμάνους και τους Ανδαλουσιανούς σε αυτά τα 

απομακρυσμένα χωριά οδήγησε στην πρώιμη έκφραση του φλαμένκο σχεδόν 350 χρόνια αργότερα. Η 

διαδικασία αυτή της διασκευής και προσαρμογής συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. 

Αρχικά το φλαμένκο, ως το τραγούδι των φτωχών και των εξορισμένων, δεν παρουσιαζόταν σε κοινό. Κάπου 

στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να παρουσιάζεται σε ντόπιες ταβέρνες με τη συνοδεία κιθάρας και γύρω στο 

1850 είχε μπει σε πολλές νέες ταβέρνες - καφέ (cafe cantante). Περισσότερος κόσμος το γνώριζε και είχε χάσει 

την κακή του φήμη. Οι καλλιτέχνες συνέχισαν να είναι χαμηλής κοινωνικής τάξης, αλλά το φλαμένκο άρχισε να 

έχει θαυμαστές ανάμεσα στους μορφωμένους και τους πλούσιους. Το φλαμένκο με τη συνοδεία κιθάρας και 

χορού ήταν πλέον αποδεκτό και πιο προσιτό.  

Το σόλο παίξιμο της κιθάρας μετατράπηκε από απλή ανάγκη συνοδείας των τραγουδιστών σε μια τέχνη. 

Κιθαρίστες όπως οι Πάκο Πένια, Πάκο δε Λουθία και Τοματίνο έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστοί.  

Στο χορό αυτό που μετράει είναι η γοητευτική κίνηση των ποδιών, γι' αυτό και τα φορέματα με τους 

φραμπαλάδες έχουν ένα ψηλό σκίσιμο στο μπροστινό τους μέρος.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ   
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΛΑΓΑ –  ΓΡΑΝΑΔΑ (ΠΤΗΣΗ).  Ξενάγηση στη Μάλαγα. 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλαγα. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη της Μάλαγα όπου θα 

ξεναγηθούμε στην «όμορφη», όπως είναι το χαϊδευτικό της. Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Πάμπλο Πικάσο, βρίσκεται 

ανάμεσα σε βουνά, στον ποταμό Guadalhorce και στην ακτογραμμή που οδηγεί στην επαρχία. Ταξιδιώτες, έμποροι, 

άποικοι και πολεμιστές άφησαν το σημάδι τους στην κοσμοπολίτικη, φιλόξενη και λαμπερή πόλη.  Πανοραμική 

ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα βλέπουμε (εξωτερικά) μεταξύ άλλων το επιβλητικό Κάστρο 

Αλκαζάμπα (Alcazaba) του 8ου αιώνα, το πιο καλοδιατηρημένο του είδους του σε όλη τη χώρα, ένα ρωμαϊκό 

αμφιθέατρο του 2ου αιώνα από το οποίο οι Άραβες πήραν ορισμένα υλικά για να κατασκευάσουν το Φρούριο 

Αλκαζάμπα, και τον καθεδρικό ναό, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1528, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών το 

1728 αποφασίστηκε να μείνει με έναν πύργο από τους δύο που είχαν αρχικά προβλεφθεί και γι’ αυτόν το λόγο ο ναός 

αυτός αναφέρεται και ως «La Manquita», δηλαδή «η Μονόχειρη». Συνέχεια με τελικό προορισμό την Γρανάδα. Χτισμένη 

στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα, στη συμβολή τριών ποταμών (Beiro, Darro, Genil), η Γρανάδα 

είναι μια πόλη που ακροβατεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, κυρίως από την εποχή 

της αραβικής κατοχής, που διήρκεσε περίπου 780 χρόνια. Ετυμολογικά, η πόλη ονομάστηκε έτσι από τις ροδιές που 

φύονται στην περιοχή (Granada). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

  

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΡΑΝΑΔΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)   

Ξενάγηση στο «Ρόδο της Ανδαλουσίας» -όπως αποκαλούσαν οι Μαυριτανοί τη Γρανάδα- και πρώτη μας επίσκεψη θα 

είναι στο μνημείο - σύμβολο της πόλης, το Ανάκτορο της Αλάμπρα, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 

14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στη διακόσμηση, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Κληρονομιά της Ανθρωπότητας 

από την UNESCO. Στα μαγικά της patio, ανάμεσα από το κελάηδημα των πουλιών και τους ήχους των νερών που 

πηγάζουν από τα απίθανα σιντριβάνια της, μοιάζει να αντηχούν ακόμα επικλήσεις του Αλλάχ και στίχοι του αιώνιου 

έρωτα. Εδώ ήταν η αίθουσα στην οποία ο Κολόμβος πήρε την άδεια να ξεκινήσει την υπερπόντια εκστρατεία του από 

τους καθολικούς βασιλείς Φερδινάνδο και Ισαβέλλα το 1492, ακριβώς τη χρονιά της ανακατάληψης της Γρανάδας 

από τους χριστιανούς. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τους Κήπους Generalife, τους «Κήπους του Παραδείσου», με 

λίμνες, καταρράκτες, σιντριβάνια, δένδρα και λουλούδια, όπου κυριαρχεί η μυρωδιά του γιασεμιού και της 

αναρριχώμενης τριανταφυλλιάς και μας παρασύρει σε ένα παιχνίδι στοχασμού και φαντασίας από την εποχή των 

χαλίφηδων, των χαρεμιών, του αισθησιασμού, των ευνούχων και της αραβικής δύναμης. Για το απόγευμα σας 

προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην παλιά αραβική συνοικία Αλμπαϊθίν (Albaycin, Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς), ένας συναρπαστικός λαβύρινθος από στενά σοκάκια με ασπρισμένα σπίτια και 

εσωτερικούς περιποιημένους κήπους ή στο Λόφο Sacromonte, γνωστός για τις σπηλιές του και τη συνοικία των 

τσιγγάνων, όπου πιθανόν να δείτε τσιγγάνες να χορεύουν γνήσιο, αυθεντικό φλαμέγκο. Δείπνο & Διανυκτέρευση. 

  

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΡΑΝΑΔΑ  - ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ  Οδική διαδρομή, ξεναγήσεις. *** 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Κόρδοβα, πατρίδα του φιλόσοφου και ρήτορα Σενέκα και αργότερα πρωτεύουσα 

του Χαλιφάτου της Δαμασκού, σπουδαίο πνευματικό και επιστημονικό κέντρο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού 

Γουαδαλκιβίρ (Guadalquivir) και λουσμένη από το λαμπρό μεσογειακό ήλιο, η Κόρδοβα έχει να επιδείξει μια 

μακραίωνη ιστορική διαδρομή που ξεκινά το 169 π.Χ., όταν ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους. Μέσα στους αιώνες η πόλη 

του ισπανικού Νότου αναδείχτηκε σε έναν πολιτισμικό φάρο και εξελίχθηκε σε ένα χωνευτήρι εβραϊκών, μαυριτανικών, 

τσιγγάνικων και χριστιανικών πολιτισμών. Επίσκεψη στη Mesquita -το μεγαλύτερο τέμενος του δυτικού κόσμου και 

μετέπειτα καθεδρικός ναός της πόλης- είναι το σήμα κατατεθέν της. Αρχικά είχε ανεγερθεί εκεί ένας ρωμαϊκός ναός. 

Στα ερείπιά του έχτισαν οι Βησιγότθοι εκκλησία που τιμούσε τον Άγιο Βικέντιο. Όταν ήρθαν οι Άραβες μοίρασαν το 

χώρο σε δύο τμήματα, ώστε να διαθέτουν τόπο λατρείας τόσο οι ίδιοι όσο και οι χριστιανοί. Το 785, όμως, ο τότε 

εμίρης προχώρησε σε λύση πιο ριζική, κατεδαφίζοντας τα πάντα και οικοδομώντας ένα μεγαλοπρεπές τέμενος. Οι 

διάδοχοί του το επεξέτειναν και το βελτίωσαν, αλλά οι χριστιανοί άρχοντες, όταν ανακατέλαβαν την περιοχή, 

μετέτρεψαν τη χρήση, τιμώντας την Κοίμηση της Θεοτόκου, για να προβούν μεταγενέστερα (1523) σε ακόμη πιο 

ρηξικέλευθη λύση, ανεγείροντας δηλαδή σταυροειδή ναό γοτθικού ρυθμού στο εσωτερικό του τζαμιού. Τα χρόνια 

πέρασαν, η ιστορία συνέχισε να γράφεται, η UNESCO το περιέλαβε στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές κατασκεύασμα. Οκτακόσιοι πενήντα κίονες από γρανίτη, 

όνυχα και μάρμαρο, ύψους 4-13 μέτρων και συνδεόμενοι με πολύχρωμες αψίδες, στηρίζουν τα 19 κλίτη του 

οικοδομήματος. Οι πολυέλαιοι, οι ξύλινες οροφές με τα χρυσοποίκιλτα ψηφιδωτά, οι θόλοι και οι κόγχες του, αλλά 

κυρίως ο πλούτος της διακόσμησης του μιχράμπ αφήνουν άφωνους τους επισκέπτες. Επιβίβαση στο πούλμαν και 

τελικός προορισμός της σημερινής ημέρας μας η Σεβίλλη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

  

4η ΗΜΕΡΑ : ΣΕΒΙΛΛΗ, πρωινή ξενάγηση 

Η ιστορική διαδρομή της Σεβίλλης αποτελεί την απεικόνιση της ιστορίας όλης της Ανδαλουσίας και των διαφορετικών 

πολιτισμικών επιρροών που διαμόρφωσαν την ταυτότητά της ανά τους αιώνες. Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες και 

χριστιανοί άφησαν βαθιά σημάδια στην αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της πόλης - χαρακτηριστική είναι, άλλωστε, η 

επιγραφή που βρέθηκε σε μια παλιά πύλη της: «Ο Ηρακλής με έκτισε, ο Ιούλιος Καίσαρ με περιέβαλε με τείχος και 

πύργους και ο Άγιος Βασιλιάς με πήρε». Σπάνια, ετερόκλητα και ασυνήθιστα μνημεία συνθέτουν ένα σύνολο απίστευτης 

αρχιτεκτονικής. Με τη σημερινή πρωινή μας ξενάγηση θα αφεθούμε στη γοητεία της πόλης της Κάρμεν και του Δον 

Κιχώτη, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό της κέντρο, θα 

περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια με τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα υπέροχα πάτιος σε μία από τις πιο 
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διάσημες εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ (Barrio de Santa Cruz) και θα θαυμάσουμε τον τρίτο μεγαλύτερο σε 

μέγεθος Καθεδρικό Ναό με τον Τάφο του Χριστόφορου Κολόμβου και το καμπαναριό - παλιό Μιναρέ Χιράλδα (Giralda) 

ύψους 93 μέτρων. Πολύ κοντά βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία, το Βασιλικό Παλάτι Αλκαζάρ(Alcazar), το 

οποίο και θα επισκεφτούμε. Αμέτρητα δωμάτια που ποικίλλουν σε αρχιτεκτονικό στιλ -από ισλαμικό σε νεοκλασικό-, 

πάτιος και μοναδικής ομορφιάς κήποι συνθέτουν την εικόνα του παλατιού, το οποίο υπήρξε κατοικία πολλών 

μοναρχών. Σήμερα χρησιμοποιείται για να φιλοξενήσει τη βασιλική οικογένεια ή τους αρχηγούς κράτους που 

επισκέπτονται την πόλη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO από 

το 1987. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται σε δύο από τους πιο ευχάριστους και εντυπωσιακούς δημόσιους χώρους της 

Ισπανίας, την Πλατεία Ισπανίας και την Πλατεία Αμερικής. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 

παρακολουθήσετε ένα φλαμένκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του. Δείπνο & 

Διανυκτέρευση. 

  

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΧΕΡΕΘ ντε λα Φροντέρα -  ΚΑΔΙΖ – ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΑΛΓΕΘΙΡΑΣ, Οδική Διαδρομή, ξεναγήσεις.  

Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα είναι το Χέρεθ ντε λα Φροντέρα. Η περιοχή είναι κυρίως γνωστή 

για το μπράντυ και ειδικότερα το παγκοσμίως γνωστό wine sherry. Και αυτή, όπως όλες οι πόλεις της Ανδαλουσίας, 

είναι έντονα επηρεασμένες από την αραβική περίοδο. Η πόλη διαθέτει ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο και ένα 

καλοδιατηρημένο αραβικό φρούριο του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε για τη μεσογειακή ακτή και την πόλη Κάδιζ, τα 

αρχαία Γάδειρα. Είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιβηρικής χερσονήσου και σημαντικό επίνειο της 

Ανδαλουσίας με τα κλασσικά χαρακτηριστικά της ανδαλουσιανής αρχιτεκτονικής και κουλτούρας. Πάλλευκα 

κτίσματα, δαιδαλώδη δρομάκια που οδηγούν σε πλατείες και καταπράσινα πάρκα, αλλά και εντυπωσιακά κτίρια με 

έντονη την επιρροή από τη μαυριτανική αρχιτεκτονική, συνθέτουν τη σύγχρονη εικόνα της. Έχει επίσης πολλά πάρκα 

με τροπικά φυτά, που όπως λέγεται, έφερε ο Κολόμβος επιστρέφοντας από τα ταξίδια του στον Νέο Κόσμο. Μετά την 

επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε για το Γιβραλτάρ. Ο βράχος της Τζιμπεράλτα, όπως ονομάζουν οι Έλληνες ναυτικοί 

το Γιβραλτάρ, είναι γνωστός σε όλους για το εντυπωσιακό του ύψος και τη μικρή αποικία των περίπου 200 πιθήκων, 

που η ιστορία τους θέλει να πέρασαν το Στενό το 711 μ.Χ. μαζί με τους Μαυριτανούς. Περνάμε λοιπόν σήμερα τα 

σύνορα - Βρετανικό γαρ Έδαφος ο Βράχος του Γιβραλτάρ - και ξεκινάμε την ξενάγησή μας. Ο χώρος στο Γιβραλτάρ 

είναι αρκετά περιορισμένος, έτσι τα πούλμαν αναγκάζονται να σταθμεύσουν στην είσοδο και η ξενάγηση γίνεται με 

μικρά τοπικά οχήματα με ξεναγό. Θα ξεκινήσουμε από το Europa Point, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης απέναντι 

από την Αφρική –οι αρχαίες Ηράκλειες Στήλες– και στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο «Βράχο», περνώντας από τα 

παλαιά στρατιωτικά παραπήγματα. Η θέα του Κόλπου και της Αφρικής από ψηλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο 

δεύτερος σταθμός μας είναι η σπηλιά του Αγίου Μιχαήλ, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, η οποία κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο. Συνεχίζοντας την ξενάγησή μας, θα δούμε τους περίφημους 

πιθήκους (Apes Den) του Βράχου – η μοναδική ράτσα πιθήκων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Κατηφορίζοντας, θα δούμε 

τα βόρεια οχυρωματικά έργα (Upper Galleries), θα διασχίσουμε το παλιό μαυριτανικό κάστρο, την παλιά πόλη και 

κατά μήκος της Queensway θα καταλήξουμε στην κεντρική αγορά με τα καταστήματα και τις μπουτίκ (το Γιβραλτάρ 

είναι duty free). Μετά θα αναχωρήσουμε για το γειτονικό  Αλγεθίρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

βραδινή βόλτα στην πόλη για καφέ ή ποτό. Διανυκτέρευση.  

.  

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΓΕΘΙΡΑΣ -  ΜΑΡΜΠΕΛΑ - ΡΟΝΤΑ (Λευκά Χωριά) –  ΜΑΛΑΓΑ Ή ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΝΤΕ ΣΟΛ (Οδική διαδρομή, 

επισκέψεις)  

Πρωινή αναχώρηση με τελικό μας προορισμό την όμορφη Μάλαγα. Οδηγώντας παραλιακά κατά μήκος της Κόστα ντελ 

Σολ και στη συνέχεια εσωτερικά, θα ανηφορίσουμε προς το διασημότερο απ’ όλα τα Λευκά Χωριά (Pueblos Blancos) της 

Ανδαλουσίας, την πανέμορφη Ρόντα, τη «Σαντορίνη της Ανδαλουσίας», με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και τα 

κατάλευκα σπίτια της. Η Ρόντα αποτελείται από δύο χωριά κτισμένα πάνω στους απόκρημνους βράχους της Sierra 

Grazalema, με έναν ορμητικό χείμαρρο ανάμεσά τους και ενωμένα με την Puente Nuevo (Νέα Γέφυρα) του 18ου αιώνα. 

Θα δούμε την παλιά πόλη «La Cuidad» και το «Mercadillo», τη μοντέρνα πόλη στην αντίπερα όχθη του ποταμού, τη 

γέφυρα Puente Nuevo, απ΄ όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει το φαράγγι El Tajo και την πόλη, την Plaza de Toros, το 

Palacio Mandragon κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και, στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε με προορισμό και πάλι τα 

παράλια της Κόστα Ντελ Σολ. Επόμενος σταθμός μας είναι η κοσμοπολίτικη παραθαλάσσια πόλη της Μαρμπέλλα και το 

γραφικό λιμανάκι με τα εντυπωσιακά γιωτ. Εδώ συχνάζουν διάσημοι κοσμικοί με τα πολυτελή τους κότερα. Χρόνος 

ελεύθερος για βόλτα, καφέ, φαγητό και ίσως ψώνια στις πανάκριβες μπουτίκ! Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τη 

Μάλαγα ή σε ξενοδοχείο της Κόστα Ντε Σολ κοντά στη Μάλαγα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΛΑΓΑ -  ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ (ΠΤΗΣΗ) 

 Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής μας 

στην Αθήνα. 

 
 

  
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

 Επιλεγμένα  ξενοδοχεία 4* (2 διανυκτερεύσεις στην Γρανάδα, 2 στην Σεβίλλη, 1 στο Αλγεθίρας/Γιβραλτάρ, 1 ή 

2 στην Μάλαγα) 

 Ανάβαση με ειδικά οχήματα στο Γιβραλτάρ και ξενάγηση, μια υπηρεσία που συνήθως δίνεται σαν 

προαιρετική  

 Ημιδιατροφή καθημερινά (μπουφέ πρωινό και δείπνο στο ξενοδοχείο) 

 Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με 

πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Η είσοδος στην Αλάμπρα και Χενεραλίφε (με προαγορά εισιτηρίων) 

 Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί στις σημαντικότερες πόλεις και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε, 

όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του γραφείου μας 

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

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Ταξιδιωτικό οδηγός – βιβλίο στα Ελληνικά  
 

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

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  
Προσοχή !!! 

Στο κόστος της συγκεκριμένης εκδρομής περιλαμβάνονται ( είσοδος - προαγορά εισιτηρίων  και 

ξενάγηση στην Αλάμπρα, ανάβαση στο Γιβραλτάρ με ειδικά οχήματα, χρήση τοπικών ξεναγών 

επιπλέον του Έλληνα αρχηγού σε διάφορα σημεία της εκδρομής, φιλοδωρήματα, φόροι πόλεων 

κτλ). Το κόστος των υπηρεσιών αυτών, που σε άλλα προγράμματα δεν περιλαμβάνεται  ανέρχεται 

στα 90 € περίπου και έχει συνυπολογιστεί στην τιμή της εκδρομής. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

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 τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 15/02 

669 € 
829 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1094 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 210 € 

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 διανυκτερεύσεις 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  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και οι 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 “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
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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  είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα πλην της Αλάμπρας 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, check points, φιλοδωρήματα, 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: 225 €   

 Οι είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα πλην της Αλάμπρας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φλαμένκο Show: Παραστάσεις σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ανδαλουσίας 

Μπορείτε να δειπνήσετε ή να πάρετε ένα ποτό 

Κόστος περίπου  35 - 40 € με ποτό και μεταφορά 

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.  

 
 

 
 

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 της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  
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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  

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 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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 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.   
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 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. 
 

 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 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 
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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. 

 

 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.  
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 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!!! 

 
 

 

 


