
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.02                                                                     5 Ημέρες 



 

 
 

  

Θράκη 
Η Θράκη δεν είναι ένας κλασικός ταξιδιωτικός προορισμός. Η αρχέγονη αίσθηση και η αυθεντικότητα που 
αποπνέει σε αναγκάζουν να τη διατρέξεις ως γνήσιος περιηγητής και όχι ως τουρίστας. Κι αν λέμε πως στην 
Ελλάδα η Δύση συναντά την Ανατολή, εδώ, αυτά τα δύο στοιχεία συνυπάρχουν, φτιάχνοντας ένα υπέροχο 
πολιτισμικό χαρμάνι, που μένει αξέχαστο. Η Θράκη είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές. Οι πόλεις της, 
Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, η καθεμία με το δικό της προφίλ, προσφέρουν την καλύτερη τουριστική 
υποδομή. Το δυνατό χαρτί της Θράκης είναι η αυθεντική της φύση: το Δέλτα του Έβρου, το Πόρτο Λάγος, η 
λίμνη Βιστωνίδα, ο υπέροχος Νέστος, τα δάση της Ροδόπης, το δάσος της Δαδιάς, ο καταρράκτης του Λει-
βαδίτη είναι σημεία ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία, σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικούς 
χώρους των Αβδήρων και της Μαρώνειας, δημιουργούν ένα ελκυστικό πακέτο για κάθε τύπο επισκέπτη. Αν 
σε όλα αυτά προσθέσουμε και την υπέροχη Σαμοθράκη, που βρίσκεται απέναντι, με την ιδιόμορφη φυσική 
της ομορφιά, τις μεγάλες παραλίες και τον αρχαιολογικό της πλούτο, έχουμε έναν προορισμό ικανό να κρα-
τήσει για πολλές μέρες τον ανήσυχο ταξιδευτή. Η ξενοδοχειακή υποδομή της περιοχής, αν και μικρή, είναι ε-
παρκής, ενώ στα ταβερνάκια της η μεσογειακή κουζίνα συναντά την Ανατολή. 

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 
το σιδηροδρομικό σταθμό της να αποτε-
λούν σημαντικά κέντρα του εμπορίου και 
με μέρη που δίνουν τη δυνατότητα συν-
δυασμού του θαλάσσιου τουρισμού, του 
ιαματικού τουρισμού και του οικοτουρι-
σμού. Με προσεγμένο ρυμοτομικό σχέ-
διο, σύγχρονα κτίρια και πλούσια αγορά, 
η Αλεξανδρούπολη είναι μια σύγχρονη 
μεγαλούπολη που έχει παράλληλα διατη-
ρήσει τα πλεονεκτήματα της ακριτικής ε-
παρχίας. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή: Πολιτισμικό ψηφιδωτό  
Πόλη γεμάτη χρώματα, γεμάτη μυρωδιές, πόλη σταυροδρόμι πολιτισμών, γλωσσών και θρησκειών, η Κο-
μοτηνή διακρίνεται για την πολυπολιτισμική της ατμόσφαιρα και τα θετικά vibes, κάτι στο οποίο συμβάλλει 
και το γεγονός πως είναι πόλη με έντονο το φοιτητικό στοιχείο. Σήμα-κατατεθέν της Κομοτηνής είναι ο πύργος 
του ρολογιού, που δεσπόζει σε κάθε καρτ-ποστάλ! 

Ξάνθη με την υπέροχη παλιά πόλη  
Ένα μεθυστικό χαρμάνι πολιτισμών και επιρροών που βρήκαν πρόσφορο έδαφος εδώ και αναπτύχθηκαν 
δίνοντας στη σημερινή πόλη της Ξάνθης το ιδιαίτερο ύφος της. Μια πόλη πλούσια σε παραστάσεις, εικόνες, 
αισθήσεις, η Ξάνθη και η ευρύτερη περιοχή με τον ποταμό Νέστο, ξεχωρίζουν και προσφέρουν πολλές ευ-
καιρίες για χαλάρωση αλλά και δραστηριότητες στον επισκέπτη. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Γαστρονομικές Προτάσεις 
 Στην Αλεξανδρούπολη θα γευτείτε πεντανόστιμα ψάρια  
 Αλλαντικά και τοπικές συνταγές με λουκάνικα, παστό χοιρινό, παστουρμά και κα-

βουρμά  
 Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε σουτζούκ λουκούμ, στραγάλια και μυρωδάτο 

καφέ από την Κομοτηνή 

 

 Ξανθιώτικο Καρναβάλι 

 Δέλτα Έβρου: 200.000 στρέμματα μοναδικής αξίας, 316 είδη πουλιών από τα περίπου  

420 που υπάρχουν στην Ελλάδα 

 Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Εγνα-
τία) Αλεξανδρούπολης. 

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

Εντυπωσιακό gourmet εστιατόριο, «Αισώπου Μύθοι», με θαλασσινά, ιταλική κουζίνα, αλλά και παραδο-
σιακά πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Τέλος, ένα υπερσύγχρονο Fitness Club, με επιρροές από την παρα-
μυθένια Ανατολή, για όσους επιθυμούν να ασκηθούν, να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν. 



 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
1η Ημέρα 28/02: Αθήνα – Αλεξανδρούπολη 
 Αναχώρηση από την Αθήνα στις 06.30. Με ενδιάμεσες 
στάσεις για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε στην Αλε-
ξανδρούπολη που την αγκαλιάζει το Θρακικό Πέλαγος. 
Αυτή η όμορφη παραθαλάσσια πόλη, με το φάρο να 
ορθώνεται επιβλητικός στο λιμάνι, αποτελεί προνο-
μιακό κέντρο μιας πραγματικά χαρισματικής περιοχής. 
Κατέχοντας θέση κομβική, ενώνει Ευρώπη και Ασία, 
Δύση και Ανατολή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.   
 
 
2η Ημέρα 29/02: Αλεξανδρούπολη – Δέλτα Έβρου – Φέ-
ρες – Δάσος Δαδιάς – Σουφλί – Αλεξανδρούπολη 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την εξερεύνησή 
μας στον Έβρο ποταμό. Το Δέλτα του Έβρου είναι ένας 
σημαντικός υγροβιότοπος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Είναι εδώ και πολλά χρόνια προ-
στατευόμενη περιοχή, καθώς έχει πολύ μεγάλη αξία για 
την άγρια ζωή και τον άνθρωπο. Εδώ βρίσκουν κατα-
φύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλες τις εποχές του 
χρόνου. Με τοπικό ξεναγό θα προσεγγίσουμε το πο-
τάμι και θα φτάσουμε στο Δέλτα, όπου μοναδικές εικό-
νες μάς περιμένουν. Εκεί ζουν και φωλιάζουν πολλά 
σπάνια είδη πουλιών. Θα συνεχίσουμε για τις βυζαντι-
νές Φέρες, όπου θα ξεναγηθούμε στη σπάνια εκκλησία 
της Παναγίας της Κοσμοσωτήρας. Πιο βόρεια, το δά-
σος Δαδιάς κατέχει μια ξεχωριστή γεωγραφική θέση σε 
διεθνές επίπεδο. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώ-
πης και της Ασίας και κοντά στον ανατολικότερο μετα-
ναστευτικό διάδρομο πολλών ειδών ορνιθοπανίδας, 
καθώς εδώ συμβιώνουν και ευδοκιμούν συγκεντρω-
μένα πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Βαλ-
κανικής Χερσονήσου, της Ευρώπης και της Ασίας. 
Μετά την όμορφη περιήγηση θα συνεχίσουμε για το 
Σουφλί ξακουστό για τα μεταξωτά του. Θα ξεναγη-
θούμε στο μοναδικό Εργοστάσιο Μετάξης  και θα μά-
θουμε για τον τρόπο παραγωγής μεταξιού. Αμέσως 
μετά, θα γίνει η ξενάγηση στο εργαστήριο παραγωγής 
μεταξωτών υφασμάτων και γνωριμία με το μετάξι κα-
θώς και επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του εργοστα-
σίου. Κατά την αποχώρηση θα υπάρχει φασολάδα 
λόγω εορτής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
 
 
3η Ημέρα 01/03: Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή –– 
Ξάνθη – Ξανθιώτικο Καρναβάλι – Αλεξανδρούπολη  
Μετά το πλούσιο πρωινό του ξενοδοχείου, θα επισκεφ-
θούμε την Κομοτηνή, την πόλη που τα σοκάκια της μο-
σχομυρίζουν φρεσκοκομμένο καφέ. Τα στραγάλια, τα 
γλυκά και το ξακουστό σουτζούκ λουκούμ αποτελούν 



 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα κατατεθέν της πόλης. Τα δε τζαμιά και οι εκκλη-
σίες φανερώνουν ότι το χριστιανικό και το μουσουλ-
μανικό στοιχείο συνυπάρχουν αρμονικά εδώ και 
πολλά χρόνια. Ροδόπης. Συνέχεια έχει η Ξάνθη με τη 
γραφική Παλιά Πόλη με τα καλντερίμια και τα αρχο-
ντικά. Έπειτα θα έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε λαχτα-
ριστούς θρακιώτικους και ανατολίτικους μεζέδες στα 
εστιατόρια της Ξάνθης. Το μεσημέρι θα παρακολου-
θήσουμε την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση για την 
οποία φημίζεται η Ξάνθη!!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και αποκριάτικο γλέντι με DJ! Διανυκτέρευση 
   
4η Ημέρα 02/03: Αλεξανδρούπολη – Λίμνη Βιστωνίδα 
– Τοξότες & Παραποτάμιο Δάσος Νέστου     
Πρωινό και αφήνουμε την πόλη της Αλεξανδρούπο-
λης. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό κατευθυνόμαστε 
στη μέση μιας μεγάλης, γόνιμης πεδιάδας, στα σύ-
νορα Ροδόπης και Ξάνθης. Εκεί βρίσκεται ένας από 
τους ομορφότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας, η 
λίμνη Βιστωνίδα. Πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη 
λίμνη της χώρας, μια παραδεισένια τοποθεσία, όπου 
με τρόπο μοναδικό συνδυάζεται το πράσινο του δά-
σους με το γαλάζιο της ελληνικής θάλασσας. Δίπλα 
βρίσκεται το Πόρτο Λάγος, ένα ήσυχο και γραφικό λι-
μανάκι, το οποίο εξυπηρετεί βάρκες και ψαροκάικα της 
περιοχής, σκάφη αναψυχής, ενώ παράλληλα διαθέτει 
και τις απαραίτητες υποδομές για μεταφορά αγαθών 
από εμπορικά πλοία. Θα συνεχίσουμε προς το παρα-
ποτάμιο δάσος του ποταμού Νέστου που βρίσκεται 
στο χωριό Τοξότες για να θαυμάσουμε την υπέροχη 
και μοναδική φύση, που έχει ανακηρυχθεί «Αισθητικό 
Δάσος» από το 1977. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί-
πνο και διανυκτέρευση. 
 
5η Ημέρα 03/03: Αλεξανδρούπολη – Καβάλα – Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας θα κατευθυνθούμε στην όμορφη 
πόλη της Καβάλας, όπου θα έχουμε χρόνο για αγορές 
ή να απολαύσουμε το καφέ μας σε κάποια από τα ό-
μορφα μαγαζιά της πόλης. Με όλες αυτές τις εξαιρετι-
κές εικόνες θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
Την χειμερινή περίοδο ο καιρός αποτελεί έναν α-
στάθμητο παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να 
έχουμε υπόψιν μας και να πορευθούμε ανά-
λογα. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο για 5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ    ∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

28.02 € 395 € 549 
€395 

Περιορισμένη  
διαθεσιμότητα 

 
Περιλαμβάνονται 
 
 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS 4* στην 
Αλεξανδρούπολη 

 Πλούσιο πρωινό και βραδινό δείπνο καθη-
μερινά (ημιδιατροφή) 

 Την Κυριακή της Αποκριάς 01/03 το δείπνο 
θα συνοδεύετε με Αποκριάτικο γλέντι με DJ. 

 Είσοδος και ξενάγηση με τοπικό ξεναγό στο 
Δέλτα του Έβρου και στις Φέρες  

 Είσοδος στο Εργοστάσιο Μετάξης στο Σου-
φλί 

 Δωρεάν χρήση Elixir Fitness Club του ξενο-
δοχείου 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλισης μέχρι 75 ετών. 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 
 
 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 
 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 
 Ατομικά έξοδα.  
 Φόρος διαμονής. 

 

 

 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 
στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρο-
μικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 
άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει 
να μας γνωρίσετε και τα δικά τους 
πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κα-
τοχύρωση των προσφορών γίνεται 
μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος δια-
μονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 
Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν 
περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται 
από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
 
Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 
2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
 



 

 
 

 

  

Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-
νικά στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία 
μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα 
πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 
κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έ-
χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-
σία στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας και τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. 
Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και 
δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής 
που περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά 
του.  
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατά-
θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-
θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 
για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα € 110.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-
τάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 
που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 
στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περί-
πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-
καταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών καταθέ-

σεων 
ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατά-
θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 
να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 
συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 
φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-
ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-
στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-
κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 
προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 
Versus Travel. 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν ταξιδεύ-
ουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές α-
ναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς προορι-
σμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την επιθυμία 
μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 
Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 
σκοπό.  
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διά-
θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-
φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-
ούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και κλεί-
νουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που έχουμε 
διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  
Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγά-
ρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 χρόνια 
Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον 
αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγά-
πης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-
λων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που δεν 
καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστι-
κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-
λεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο που 
αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξι-
διών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και παρατηρη-

τικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 
από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 
δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 
της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογι-
στή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που μπο-
ρείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο αρ-
χηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε ένα 
ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων 
αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε γραμ-
μές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας 
τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην εύ-
κολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο 



 

 
 

καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές 
ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυ-
σμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι 
μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα 
βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων αναγκα-
στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 
ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-
σεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται 
τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράτ-
τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-
νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-
λευταία 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 εξει-
δικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες ευχαριστη-
μένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες νιώ-
θουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, ούτε 
εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι ταξι-
διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-
μπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της ελ-
ληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 



 

 
 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολ-
λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-
νάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νό-
τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
 για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η εται-
ρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 


