
 

 

 

 

Ανταρκτική  

Ανταρκτική, γνωστή και σαν Terra Incognita Australis, το τελευταίο σύνορο του πλανήτη και η πιο αποµονωµένη 
ήπειρος στην υφήλιο. Μια εντυπωσιακή έκταση άγριας οµορφιάς από θάλασσα, πάγο και πέτρα, στοιχειωµένη 
από επικές ιστορίες θαλασσοπόρων και εξερευνητών, γεµάτες πόνο, αυτοθυσία, αυταπάρνηση, θάρρος, 
αποφασιστικότητα και σθένος, πέρα από τα όρια της ανθρώπινης πνευµατικής και σωµατικής αντοχής, κατά τη 
διάρκεια της ηρωικής εποχής της εξερεύνησης της Ανταρκτικής, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.  
Τα γιγαντιαία παγόβουνα, οι τεράστιοι παγετώνες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο. Η απεραντοσύνη 
του νότιου πολικού οροπεδίου, το αχανές παγοκάλυµµα και οι τεράστιες οροσειρές πραγµατικά σαστίζουν το 
µυαλό. Εδώ, στην άκρη του κόσµου, µε µόνον κυρίαρχο τον καιρό, ο χρόνος δεν µετριέται µε ηµερολόγια και 
ρολόγια, αλλά από τον πάγο και τη θάλασσα. Εδώ, µόνο η θερµοκρασία, το φως και το σκοτάδι ορίζουν τη 
ζωή. Μπροστά µας ανοίγεται  ένας άγνωστος, συγκλονιστικός κόσµος, ένας ορίζοντας χωρίς αρχή και τέλος, 
µια παγωµένη έρηµος, ένα τοπίο επιβλητικό. Η άγρια οµορφιά της για πολλά χρόνια τραβάει τους ταξιδευτές σαν 
µαγνήτης και οι σκιές των µεγάλων εξερευνητών σε προκαλούν να ακολουθήσεις τα βήµατά τους. Οι 
δραστηριότητες της καθηµερινότητας µας φαίνονται ασήµαντες. Νερό και πάγος µε µοναδικά χρώµατα τις 
αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου.  
Στην Ανταρκτική δεν µπορούν να ζήσουν άνθρωποι, δεν µπορούν να την κατακτήσουν, να την αποικίσουν, να 
την κάνουν δική τους. Η Ανταρκτική δεν ανήκει σε κανέναν. Κάθε παγόβουνο είναι κι ένα γλυπτό που αλλάζει 
µορφή µε το πέρασµα της ώρας, παίρνοντας αµέτρητα και µοναδικά σχήµατα. Το µόνο που ταράζει την 
αίσθηση της απόλυτης µοναξιάς είναι το τρίξιµο του πάγου και οι φασαριόζικοι, ανθεκτικοί στα ερεβώδη πολικά 
ψύχη πιγκουίνοι. Τα φρακοφορεµένα αυτά πτηνά µαζί µε τα άλµπατρος, τις φώκιες και τους θαλάσσιους 
ελέφαντες είναι οι µόνοι κάτοικοι της ηπείρου. Ένα ταξίδι στην άκρη του κόσµου, εκεί που ο άνθρωπος αγγίζει τα 
όριά του, είναι για πολλούς ένα όνειρο ζωής.  
Όποιος έχει ταξιδέψει στην Ανταρκτική έχει επιστρέψει αλλαγµένος από την εµπειρία που έχει βιώσει. Η καταλυτική 
οµορφιά της τον αγγίζει τόσο βαθιά, που τον τραυµατίζει. Μια πληγή που ποτέ δεν επουλώνεται. Το όνειρο αυτό 
θα στοιχειώνει τις ταξιδιωτικές του αναµνήσεις για όλη την υπόλοιπη ζωή του. 
 
 



  

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. 
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Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
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∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 721 02/12/2017 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 18:45 19:50 

ΑΖ 680 02/12/2017 ΡΩΜΗ – ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 21:45 07:55 

ΑΖ 681 18/12/2017 ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ -  ΡΩΜΗ 13:55 06:50 

ΑΖ 720 19/12/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 08:50 11:45 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
 

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 02/12 
Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το 
Μπουένος Άιρες, που είναι χτισµένο στις 
όχθες του µεγάλου ποταµόκολπου Ρίο ντε 
λα Πλάτα. Το Μπουένος Άιρες είναι η έκτη 
σε µέγεθος πόλη του κόσµου και µια από 
τις πιο πολυσύνθετες και ενδιαφέρουσες 
πόλεις της Νοτίου Αµερικής. Οι κάτοικοί 
του, οι πορτένιος, είναι γλεντζέδες και 
καλοφαγάδες. Το κέντρο του κοσµείται από 
πολυάριθµα καλοδιατηρηµένα παλιά κτίρια 
και σφύζει από ζωή. Στις φτωχογειτονιές 
του Μπουένος Άιρες γεννήθηκε στα µέσα 
του 19ου αιώνα ένας από τους 
εκπληκτικότερους χορευτικούς ρυθµούς 
όλων των εποχών, το ταγκό. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΙΓΚΡΕ)  03/12 

 
Άφιξη στο Μπουένος Άιρες και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε το Προεδρικό 
Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) και τον καθεδρικό ναό µε το µαυσωλείο του στρατηγού Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, που 
ήταν ένας από τους ηγέτες του αγώνα της Νοτιοαµερικανικής ανεξαρτησίας από τους Ισπανούς. Στη 
συνέχεια θα δούµε το Κοινοβούλιο και τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, που είναι ο πλατύτερος δρόµος του 
κόσµου, µε τον επιβλητικό οβελίσκο και το φηµισµένο θέατρο Colon. Ακολουθούν η συνοικία Λα Μπόκα, εκεί 
όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, καθώς και το γραφικό Καµινίτο (δροµάκι) µε τα 
φανταχτερά ζωγραφισµένα σπίτια και µαγαζιά. Θα δούµε επίσης τις αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρµο και 
Ρεκολέτα, στο κοιµητήριο της οποίας είναι θαµµένη η Εβίτα Περόν. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για µία 
κοντινή στο Μπουένος Άιρες περιοχή, η 
οποία αποτελεί δηµοφιλή προορισµό για 
τους "πορτένιος", όπως είναι γνωστοί οι 
κάτοικοι της πόλης. Η περιοχή στην 
οποία βρίσκεται το ∆έλτα του Τίγκρε θα 
σας µαγέψει µε το καταπράσινο τοπίο 
της και την ατµόσφαιρα της 
χαλάρωσης. Εκεί οι κάτοικοι 
µετακινούνται µε πλωτά µέσα, 
απολαµβάνοντας τις βόλτες τους στο 
ειδυλλιακό περιβάλλον και ζώντας σε 
εντελώς διαφορετικούς ρυθµούς από 
τους κατοίκους της µεγαλούπολης. 
Αφού απολαύσουµε την κρουαζιέρα 
µας θα επιστρέψουµε στο Μπουένος 
Άιρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
  



 
3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΙΕΡΡΑ ΝΤΕΛ ΦΟΥΕΓΚΟ 04/12 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και 
πτήση για την Ουσουάγια, τη 
νοτιότερη πόλη της γης, το "τέλος 
του κόσµου". Είναι χτισµένη κατά 
µήκος της διώρυγας Beagle, που 
αποτελεί φυσικό σύνορο µεταξύ 
Χιλής και Αργεντινής. Από το 
λιµάνι της ξεκινούν τα ταξίδια και οι 
επιστηµονικές αποστολές για την 
παγωµένη ήπειρο, την 
Ανταρκτική. Φθάνοντας, θα 
επισκεφθούµε το Εθνικό Πάρκο 
Τιέρρα Ντελ Φουέγκο, που 
θεµελιώθηκε το 1960 και έχει 
έκταση 63.000 εκτάρια. Είναι µια 
περιοχή µε ποτάµια, δάση και 
παγετώνες που φθάνουν µέχρι 
την άκρη της θάλασσας και που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη µε την πρώτη µατιά. Ενδιαφέρον στην 
Ουσουάγια είναι η τοπική χλωρίδα, καθώς και η µεγάλη ποικιλία των πουλιών και των ψαριών που αφθονούν 
στις λίµνες και τα ποτάµια του δρυµού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ (Beagle Channel) 05/12 
Σήµερα θα κατευθυνθούµε στα Στενά του καναλιού Μπιγκλ (Beagle Channel) στο Αρχιπέλαγος Τιέρρα ντελ 
Φουέγκο το οποίο βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αµερικής. Το κανάλι χωρίζει το νησί Isla Grande 
de Tierra del Fuego από τα υπόλοιπα διάφορα µικρά νησάκια. Μέρος του καναλιού είναι φυσικό σύνορο 
µεταξύ της Χιλής και της Αργεντινής. Έχει µήκος 240 χλµ. Πήρε την ονοµασία από το πλοίο HMS Beagle το 
οποίο πραγµατοποίησε πρώτο την χαρτογράφηση της ακτογραµµής το 1826. Το πλοίο συνδέεται µε µια 
τραγική ιστορία καθώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο καπετάνιος του αυτοκτόνησε. Ο καπετάνιος που 
τον αντικατέστησε, στην 2η επιχείρηση είχε ως επιβάτη τον αυτοχρηµατοδοτού-µενο Κάρολο ∆αρβίνο, 
δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξερευνήσει την παρθένα φύση. Το 1833 ο ∆αρβίνος είδε για πρώτη του φορά 
Παγετώνες κι έγραψε στο ηµερολόγιό του: “Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς τίποτα πιο όµορφο 
από το µπλε αυτών των παγετώνων, και ιδιαίτερα σε αντίθεση µε το λευκό των νεκρών της τεράστιας έκτασης 
του χιονιού”. Εδώ επίσης έχουν διαδραµατιστεί διάφορες διαµάχες µεταξύ Χιλής και Αργεντινής. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
  



 
5η – 7η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ – ΝΗΣΙΑ SOUTH SHETLAND 06 – 08/12 
Έφθασε πλέον η ώρα που το όνειρό µας θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς σήµερα θα 
επιβιβαστούµε στο Κρουαζιερόπλοιο που 
θα µας φιλοξενήσει τις επόµενες 11 ηµέρες 
και θα ξεκινήσουµε το πιο συναρπαστικό 
ταξίδι της ζωής µας, το ταξίδι µας στην 
Ανταρκτική!!!   
Από εδώ και πέρα το πρόγραµµα των 
επισκέψεών µας κανονίζει ο καιρός και όχι 
τα ρολόγια. Θα υπάρχει καθηµερινή 
ενηµέρωση για τις δραστηριότητες και τις 
επισκέψεις µας, καθώς και διαλέξεις από 
ειδικούς επιστήµονες, ερευνητές και 
περιβαλλοντολόγους, που θα πλουτίσουν 
τις γνώσεις µας για αυτή την άγνωστη 
ήπειρο. 
Κατά την αναχώρησή µας ανεβείτε στο 
κατάστρωµα του πλοίου για να 
αποχαιρετήσετε την Ουσουάγια και να 
απολαύσετε τη διαδροµή κατά µήκος της 
διώρυγας του Beagle µέχρι τον Ατλαντικό. 
Περνώντας από το Κέιπ Χορν, το νοτιότερο σηµείο της Αµερικανικής Ηπείρου, θα πλεύσουµε νότια προς το 
άγριο "Πέρασµα του Ντρέικ" (Drake Passage) - φέρει το όνοµα του Βρετανού θαλασσοπόρου Σερ Φράνσις 
Ντρέικ, που διέσχισε την τεράστια υδάτινη έκταση µεταξύ της Γης του Πυρός και της Χερσονήσου της 
Ανταρκτικής. Μετά από 2 περίπου µέρες στη θάλασσα, θα φθάσουµε στον υδάτινο χώρο της Ανταρκτικής 
(Antarctic Convergence), γνωστό και σαν "πολικό σύνορο". Ο ωκεανός εδώ διαφέρει πολύ από τα νερά του 
Ατλαντικού σε πυκνότητα, θερµοκρασία 
και περιεκτικότητα σε αλάτι. Αυτή η µίξη 
των υδάτινων ρευµάτων, πλούσιων σε 
θρεπτικά συστατικά, τον καθιστά πολύ 
παραγωγικό σε κριλ, άλγη και 
µικροοργανισµούς, που αποτελούν και τη 
βάση του διατροφικού ιστού της 
Ανταρκτικής. Κατά τις επόµενες ηµέρες θα 
δούµε τα South Shetland Islands, ένα 
σύµπλεγµα από 150 ηφαιστειογενή νησιά 
και βραχονησίδες, µε τους παγετώνες να 
καλύπτουν το 90% της επιφανείας τους, το 
Deception Island, µε τις θερµές πηγές και 
τον εγκαταλελειµµένο σταθµό 
φαλαινοθηρών, το Livingston Island και 
την Χερσόνησο της Ανταρκτικής. 
Χρησιµοποιώντας φουσκωτά σκάφη θα 
έχουµε την ευκαιρία να πατήσουµε στο 
νοτιότερο άκρο της γης. Η άγρια οµορφιά του τοπίου µε τους επιβλητικούς παγετώνες και τα ποικιλόσχηµα 
παγόβουνα θα µας αφήσουν άναυδους. Εδώ, χιλιάδες θαλάσσιοι πετρέλοι και άλµπατρος κάνουν τις φωλιές 
τους και φροντίζουν τα νεογνά τους. Οι πιγκουίνοι και οι θαλάσσιοι ελέφαντες θα µας καλωσορίσουν. 

 
  



 
8η – 14η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 09 – 15/12 

  
Στη συνέχεια θα πλεύσουµε στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Ανταρκτικής. Αφού περάσουµε τα νησιά 
Melchior και το κανάλι Schollaert, θα βρεθούµε στο Cuverville Island, ένα σκουρόχρωµο βραχώδες νησί, που 
ανακαλύφθηκε από τη βελγική αποστολή στην Ανταρκτική (1897–1899). Το νησί αποτελεί πολύ σηµαντική 
περιοχή βιοποικιλότητας, επειδή οι µικρές ακτές του υποστηρίζουν µια αποικία από 6.500 ζευγάρια πιγκουίνων 
gentoo µαζί µε γιγάντιους πετρέλους και µαυρόασπρους κορµοράνους. Συνεχίζουµε προς το Paradise Bay, 
όπου χρησιµοποιώντας φουσκωτά σκάφη (zodiacs) θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάζουµε την 
συγκλονιστική οµορφιά του τοπίου µε τα επιβλητικά παγόβουνα. Στην περιοχή αυτή είναι πολύ πιθανόν να 
δούµε φάλαινες.   Συνεχίζουµε την υδάτινη πορεία µας στα κανάλια Niemeyer και Lemaire, ανάµεσα στα 
επιβλητικά παγόβουνα µε τα αµέτρητα και µοναδικά σχήµατα και τους εντυπωσιακούς παγετώνες. Η πλώρη 
του πλοίου µας που "σκίζει" τα νερά και οι κραυγές των άλµπατρος µε το τεράστιο άνοιγµα φτερών που µας 
ακολουθούν και διαταράσσουν την αίσθηση της απόλυτης µοναξιάς, 
δηµιουργούν ένα οπτικοακουστικό σύνολο που οι λέξεις είναι φτωχές 
για να περιγράψουν. Αφού διασχίσουµε τον Πολικό Κύκλο, θα 
συνεχίσουµε µέχρι το νοτιότερο σηµείο του ταξιδιού µας, το Detaille 
Island µε τον εγκαταλελειµµένο Βρετανικό σταθµό. Στο ταξίδι µας αυτό 
θα συναντήσουµε πλήθη από πιγκουίνους, µικρές φώκιες, φώκιες του 
Weddell και φώκια λεοπάρδαλη, αλλά και φάλαινες. Κι όταν η πλώρη 
του πλοίου ευθυγραµµιστεί µε τη βελόνα της πυξίδας που δείχνει τον 
βορρά, το  ταξίδι της επιστροφής µας θα έχει ξεκινήσει. 
 
15η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ 16/12 
Επιστροφή στην Ουσουάγια και το όνειρο που ζήσαµε θα µας ακολουθεί για πάντα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
16η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΣΟΥΑΓΙΑ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΤΑΝΓΚΟ 17/12 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το 
Μπουένος Άιρες. Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήστε στην όµορφη 
πρωτεύουσα της Αργεντινής και κάντε τα 
ψώνια σας στον πεζόδροµο της Φλόριδας 
και στη γύρω περιοχή. Το βράδυ θα 
δειπνήσουµε παρακολουθώντας το 
περίφηµο Tango Show, όπου βιρτουόζοι του 
είδους θα µας µυήσουν στα µυστικά του πιο 
ερωτικού χορού. ∆ιανυκτέρευση. 
 
17η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΛΑΡΝΑΚΑ                                         18/12 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση 
επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
18η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ   19/12 



 
  

** 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 Λάρνακα 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις 

εφόσον απαιτούνται.   

Τετράκλινη καµπίνα:     7740 € 

Τρίκλινη καµπίνα:            8240€ 

∆ίκλινη  καµπίνα µε φινιστρίνι:  8800 € 
∆ίκλινη  καµπίνα µε παράθυρο:  9140 € 
∆ίκλινη  καµπίνα deluxe:   9440 € 
Superior καµπίνα:    9660 € 
Υπάρχει δυνατότητα (κατόπιν διαθεσιµότητας) ο ταξιδιώτης να ζητήσει καµπίνα τετράκλινη ή δίκλινη και να την 

µοιραστεί µε άλλους ταξιδιώτες που θα ορίσει το πλοίο ή µε άλλους Έλληνες συνταξιδιώτες του Versus - το ίδιο 

ισχύει και για τους µονόκλινους ταξιδιώτες. 

Επιβάρυνση µονόκλινου για τα ξενοδοχεία  : + 350 € 
Η εκδροµή πραγµατοποιείται ακόµα και µε 8 άτοµα µε Έλληνα αρχηγό 

Απαιτείται έγκαιρη κράτηση για την κρουαζιέρα 
Το ταξίδι στην Ανταρκτική είναι πολύ ειδικό και απαιτείται έγκυρη κράτηση 

για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί 
 



 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε 
ενδιάµεσο σταθµό. 
� Ξενοδοχεία 5*. 
� Κρουαζιέρα µε υπερσύγχρονο εξερευνητικό 
πλοίο της Oceanwide Expeditions m/v Ortelius. 
� Ηµιδιατροφή (5 δείπνα συνολικά, 
συµπεριλαµβανοµένου του δείπνου στο Τάνγκο), 
πλήρης διατροφή στο πλοίο. 
� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Έλληνας έµπειρος αρχηγός (θα τον συναντήσετε στην Αργεντινή). 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος 

 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

� Ποτά 
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η ταυτότητα 
θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα πρέπει να έχει 
ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 
αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 

• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται από 
τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 

• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 
 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 
αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 

• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις  
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 
 

 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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.  

• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των 
χωρών που θα επισκεφτείτε. 

• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη 
ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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!!! 

 
 
 

 


