
  

 

 
 

 

Η Αυστρία από άκρη σε άκρη, με μικρά διαμάντια της που συνήθως παραλείπονται μαζί με τη Μπρατισλάβα. 

 

Ένα εξαιρετικό 7ήμερο αεροπορικό πρόγραμμα, που δίνει την δυνατότητα να γνωρίσετε ολόκληρη την Αυστρία, 
μαζί με την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. 

 

Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις στις σημαντικότερες πόλεις, με έμφαση στο πολιτιστικό και το 

φυσιολατρικό στοιχείο των περιοχών που επισκεπτόμαστε.  

Με όμορφα ξενοδοχεία 4*, αυστριακών ποιοτικών προδιαγραφών και φυσικά με τους πλέον έμπειρους 

αρχηγούς και συνοδούς μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.   

Ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα για τους λάτρεις των καλών ποιοτικών ταξιδιών! 

  

                     Αναχωρήσεις:  19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08   7 Ημέρες 
 

 

ΆΆλλππεειιςς  --  ΑΑυυσσττρριιαακκόό  ΠΠααννόόρρααμμαα    

μμεε  ΣΣλλοοββαακκίίαα  κκααιι  ΧΧάάλλσσττααττ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

Το Versus Travel πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο με 
εξαιρετική επιτυχία!  
 

Πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει: 

 Τέλειες απευθείας πτήσεις από Αθήνα με Lufthansa (πρωί από Αθήνα, βράδυ από 

Μόναχο). 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

 Ολοήμερη εκδρομή στην Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 

 Σαγηνευτική βαρκάδα στα ήρεμα νερά της λίμνης στο Χάλστατ (η βαρκάδα 

περιλαμβάνεται). 

 Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Προσοχή: οι φόροι των πόλεων, των ξενοδοχείων και τα check points, καθώς και τα 

φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα Ελληνικά έκδοσης Versus Travel. 
  

ΤΤοο  σσηημμααννττιικκόόττεερροο,,  οοιι  ααννααχχωωρρήήσσεειιςς  ττοουυ  VVeerrssuuss  TTrraavveell  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 19/07/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 25/07/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 26/07/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 01/08/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 02/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 08/08/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 09/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 15/08/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 16/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 22/08/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 23/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 29/08/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από  Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 30/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1754 05/09/2017 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Περιηγηθείτε στο "Κάστρο του Αλατιού", το πανέμορφο και ρομαντικό Σάλτσμπουργκ 

 Επισκεφθείτε την υπέροχη πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη 

 Εξερευνήστε το γραφικότατο Ίνσμπρουκ 

 Θαυμάστε αλπικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, γραφικά χωριά με ξύλινα σπίτια και 

πανέμορφες λίμνες 

 Εκδράμετε στην "Κόρη του Δούναβη", την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα  

 Περπατείστε σε ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κέντρα πόλεων της κεντρικής 

Ευρώπης, στην παλαιά πόλη του Γκρατς 

 
 

Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις στις σημαντικότερες πόλεις, με έμφαση στο πολιτιστικό και το 

φυσιολατρικό στοιχείο των περιοχών που επισκεπτόμαστε. Το μοναδικό 7ήμερο αεροπορικό πρόγραμμα 

στην ελληνική αγορά, που σας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσετε πραγματικά ολόκληρη την Αυστρία.  

Από το Μόναχο στο Σάλτσμπουργκ και την περιοχή των λιμνών. Από την πάντοτε χαρούμενη και 

«αχόρταστη» Βιέννη στις επαρχίες της Στυρίας και της Καρίνθιας με το καταπληκτικό Γκρατς, το 

Κλάγκενφουρτ με τη λίμνη Φέλντεν και το Φίλαχ, όπου διανυκτερεύουμε. Και το πρόγραμμά μας 

ολοκληρώνεται με το γραφικότατο Ίνσμπρουκ!  

Σκαρφαλώνουμε στις Αυστριακές Άλπεις, περνάμε από δεκάδες λίμνες και καταπράσινες κοιλάδες, 

μπαίνουμε σε τεράστια τούνελ.  

Με ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα.  

Με όμορφα, πρακτικά και κεντρικά ξενοδοχεία 4*, αυστριακών ποιοτικών προδιαγραφών και φυσικά με 

τους πλέον έμπειρους αρχηγούς και συνοδούς μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 

Ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα για τους λάτρεις των καλών ποιοτικών ταξιδιών! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Με αφετηρία το Μόναχο επισκεπτόμαστε το Σάλτσμπουργκ και την περιοχή των 

λιμνών της Αυστρίας και το πανέμορφο Χάλστατ. Από την πρωτεύουσα της 

Αυστρίας, την Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα και στις 

επαρχίες της Στυρίας και της Καρίνθιας με το καταπληκτικό Γκρατς, το 

Κλάγκενφουρτ με τη λίμνη Φέλντεν, το Φίλαχ και το γραφικότατο Ίνσμπρουκ. 

 

 

 



 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Πτήση, οδική διαδρομή, ξενάγηση πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 

μέσω Μονάχου για το πανέμορφο, ρομαντικό 

Σάλτσμπουργκ, που το όνομά του σημαίνει 

«Κάστρο του Αλατιού», καθώς το ορυκτό 

αλάτι έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

ιστορία της περιοχής. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο Wyndham Grand 4*, λίγο έξω 

από την πόλη. Ακολουθεί η ξενάγησή μας 

στην «Πατρίδα της Μελωδίας» και τη γενέτειρα 

του Μότσαρτ, που περιλαμβάνει ολόκληρο 

τον μνημειώδη πυρήνα της πόλης, την 

περίφημη Γκετράιντεγκασσε, εκκλησίες, 

ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, κτίρια 

μουσικών θεσμών, κομψά γεφύρια κ.λπ. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μιραμπέλ, το σπίτι του Μότσαρτ, 

την πλατεία Μαρκάρτ με το θέατρο, την μπαρόκ εκκλησία της Αγίας Τριάδας κ.ά. Στη συνέχεια, θα 

περάσουμε από την άλλη πλευρά του ποταμού Σάλτζαχ –στις όχθες του οποίου είναι κτισμένη η πόλη– και 

θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στο ανάκτορο Χέλμπρουν. Στην επιστροφή μας προς το κέντρο θα 

περάσουμε από το παλάτι Φρόνμπουργκ και το εντυπωσιακό φρούριο Χοχενσάλτσμπουργκ, ένα από τα 

μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην Ευρώπη. Περνώντας από την πύλη Σίγκμουντ θα δούμε 

το παλιό πανεπιστήμιο και θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας στην πλατεία Μότσαρτ με το άγαλμα του 

μουσουργού, τον καθεδρικό ναό και την παλιά κατοικία του αρχιεπισκόπου. Το απόγευμα είναι στη διάθεσή 

σας για έναν απολαυστικό καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές 

καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Το βραδάκι, αναχώρηση για βραδινή βόλτα με τον αρχηγό μας 

(περιλαμβάνεται στην τιμή). 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ - ΧΑΛΣΤΑΤ - ΒΙΕΝΝΗ (περιλαμβάνεται σαγηνευτική 

κρουαζιέρα στη λίμνη) 

 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βιέννη μέσα από μια μοναδικού φυσικού κάλλους διαδρομή, κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα δούμε αλπικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, γραφικά χωριά με ξύλινα σπίτια και 

πανέμορφες λίμνες, όπως τις Άλτερζεε, Τράουνζεε και εκείνες της περιοχής Σαλτσκάμεργκουτ. Θα 

επισκεφθούμε το πανέμορφο παραλίμνιο χωριουδάκι Χάλστατ –Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO– για μια βαρκάδα στη λίμνη, όπου θα απολαύσουμε τη σαγηνευτική ηρεμία που προσφέρει η 

περιοχή. Τα πλοιάρια είναι ηλεκτροκίνητα για να μην διαταραχθεί η ηρεμία!!! Χρόνος για γεύμα ή καφέ στο 

ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, που γοητεύει 

πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η Βιέννη είναι κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Δούναβη. 

Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας και αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα στην Κεντρική και την 

Ανατολική Ευρώπη. Η μικρή, καταπράσινη αυτή πόλη αποτελεί μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες του 

κόσμου. Μάλιστα, αρκετές φορές έχει αναδειχθεί ως η πόλη με την υψηλότερη ποιότητα ζωής σε παγκόσμια 

κλίμακα. Να μερικοί από τους λόγους: πεντακάθαροι δρόμοι, άριστα μεταφορικά μέσα, καταπράσινα 

πάρκα, καλοδιατηρημένα κτίρια, ιστορικά μνημεία διαφόρων αυτοκρατόρων, επιβλητικά μέγαρα, σημαντικά 

μουσεία, ανυπέρβλητα έργα τέχνης, ιστορικά καφέ και μια διάχυτη κουλτούρα που αιωρείται στην 

ατμόσφαιρα αυτής της πόλης με τους γλυκομίλητους και χαμογελαστούς κατοίκους. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο στις παραδοσιακές βιεννέζικες ταβέρνες στο 

Heuringen ή το Γκρίντσιχ. Διανυκτέρευση. 

 



 

 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ  

(Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα Σενμπρούν) 

 Πρωινή ξενάγηση της «πόλης του βαλς», κατά 

τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την περίφημη 

Κρατική Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, τα 

δίδυμα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών 

Τεχνών, το Θέατρο της πόλης, το Πανεπιστήμιο, 

το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη 

πρόσοψη, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα 

ανάκτορα Χόφμπουργκ (η κύρια χειμερινή 

κατοικία των Αψβούργων), τον Καθεδρικό του 

Αγίου Στεφάνου κ.ά. Θα ολοκληρώσουμε την 

ξενάγησή μας με επίσκεψη στα θερινά 

ανάκτορα Σενμπρούν, όπου θα έχετε την 

ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους και να 

επισκεφθείτε (προαιρετικά) τα δωμάτια που 

ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να 

περπατήσετε στην πόλη και να κάνετε τις 

αγορές σας. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 

κάποιο από τα φημισμένα καφέ, όπως το 

παραδοσιακό SACHER με την παγκόσμια 

γνωστή σοκολατίνα του και τον μυρωδάτο 

καφέ, το CAFE CENTRAL, στέκι των 

διανοούμενων και συγγραφέων της εποχής, το 

CAFE MOTZART που βρίσκεται στην ίδια θέση 

από το 1794 κ.ά. Διανυκτέρευση.  

.  
 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (Οδική διαδρομή, ξενάγηση πόλης) 

  
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, την 

«Κόρη του Δούναβη», μια πόλη που η ιστορία της είναι επηρεασμένη από διαφορετικά έθνη και θρησκείες –

Αυστριακούς, Γερμανούς, Ούγγρους, Εβραίους, Σέρβους και Σλοβάκους– παλιά πρωτεύουσα του Βασιλείου 

της Ουγγαρίας και τμήμα των περιοχών της μοναρχίας των Αψβούργων. Άφιξη και πεζή ξενάγηση στην 

πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεσαιωνικό Δημαρχείο της παλιάς πόλης, την κεντρική 

πλατεία, τον καθεδρικό γοτθικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, στον οποίο μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα γίνονταν 

η στέψη των Ούγγρων βασιλέων κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην πόλη και να αγοράσετε 

χειροποίητα σουβενίρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Βιέννη. Διανυκτέρευση. 
 

 



 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΓΚΡΑΤΣ - ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ - ΦΙΛΑΧ (Οδική διαδρομή, ξεναγήσεις) 

Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 

ομοσπονδιακού κρατιδίου της Στυρίας και δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, την 

πανεπιστημιούπολη Γκρατς. Η παλαιά πόλη του 

Γκρατς, στην οποία θα περπατήσουμε, είναι ένα από 

τα καλύτερα διατηρημένα κέντρα πόλεων της 

κεντρικής Ευρώπης και από το 1999 έχει ενταχθεί στον 

κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Συνεχίζουμε για το Κλάγκενφουρτ, την πρωτεύουσα 

της Καρινθίας, όπου θα δούμε το πεζοδρομημένο 

ιστορικό του κέντρο με τα στενά δρομάκια και τις 

αψιδωτές στοές και θα φθάσουμε στη λίμνη Φέλντεν, 

όπου θα έχουμε λίγο χρόνο ελεύθερο για να 

απολαύσουμε ένα καφεδάκι. Τελικός προορισμός μας 

για σήμερα είναι η πόλη Φίλαχ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΦΙΛΑΧ - ΤΣΕΛ ΑΜ ΖΕΕ - ΚΙΤΣΜΠΥΧΕΛ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ (Οδική διαδρομή) 

Πρωινή αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ μέσα από μία θαυμάσια διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε την όμορφη κωμόπολη Τσελ Αμ Ζέε, στην όχθη της γαλάζιας λίμνης Ζελλερζέε και τη μικρή κωμόπολη 

Κιτζμπύχελ σε μια ανοικτή κοιλάδα που αγναντεύει τις Άλπεις, σημαντικό κέντρο χειμερινού τουρισμού. Άφιξη 

στο γραφικό Ίνσμπρουκ, την πρωτεύουσα του ομοσπονδιακού αυστριακού κρατιδίου του Τιρόλο και 

γνωστό κέντρο χειμερινών σπορ – υπήρξε δύο φορές (1964 και 1976) διοργανώτρια πόλη των Χειμερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων. Περιτριγυρισμένη από τις χιονισμένες Άλπεις, η πόλη είναι κτισμένη στην 

καταπράσινη κοιλάδα που διαρρέεται από τον ποταμό Ίνν. Το κέντρο της έχει διατηρήσει τη μεσαιωνική της 

όψη, με τα καλντερίμια και τα θαυμάσια μπαρόκ ρυθμού κτίρια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Στη συνέχεια, περιπατητική βόλτα με τον αρχηγό μας στην πανέμορφη αυτή πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

 
 

 
 



  

7η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - MONAXO - 

ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ξενάγηση πόλης, οδική 

διαδρομή, πτήση) 

Πρωινή πεζή περιήγηση στην παλιά πόλη με τη μοναδική 

της αρχιτεκτονική και τα πολλά καταστήματά της, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη 

Χόφκιρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ και το ορόσημό 

της πόλης, τη Χρυσή Στέγη. Στη συνέχεια, θα 

αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Μονάχου, με 

ενδιάμεση στάση στο εργοστάσιο κρυστάλλων 

Σβαρόβσκυ στο Βάττενς για επίσκεψη και ψώνια 

τελευταίας στιγμής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 

Μονάχου και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας. 

Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



** Super Τιμή ** 

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. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 19.07 

569 € 
έκπτωση – 80 € μόνο για τις 11 πρώτες 

συμμετοχές αυστηρά μόνο για επικυρωμένες 

κρατήσεις με προκαταβολή 

719 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 26.07 

599 € 
έκπτωση – 60 € μόνο για τις 11 πρώτες 

συμμετοχές αυστηρά μόνο για επικυρωμένες 

κρατήσεις με προκαταβολή 

749 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 02.08, 23.08, 30.08 

599 € 
έκπτωση – 40 € μόνο για τις 11 πρώτες 

συμμετοχές αυστηρά μόνο για επικυρωμένες 

κρατήσεις με προκαταβολή 

749 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 09.08 

619 € 
769 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 16.08 

589 € 
έκπτωση – 40 € μόνο για τις 11 πρώτες 

συμμετοχές αυστηρά μόνο για επικυρωμένες 

κρατήσεις με προκαταβολή 

739 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 260 € 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις  

από Λάρνακα.   

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι 

ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα, με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν 

 Βαρκάδα στο Χάλστατ 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλία στα Ελληνικά Versus Travel 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, check points, φιλοδωρήματα & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, 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: 210.00 € 
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα 

 

 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY 

TAXES) περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται 

επιτόπου από τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράμματα  

* 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» 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 500 € 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.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18). 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.   

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 

 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 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.  

 

 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!!! 

 
 

 

 


