
 

  

Εξειδικευμένος στη Βαρκελώνη Έλληνας αρχηγός που σας 

συνοδεύει σε όλο το ταξίδι και όχι τοπικός ελληνόφωνος 

ξεναγός για μία ξενάγηση που μετά δεν τον ξαναβλέπετε 

 

του Versus 

Βαρκελώνη, Χερόνα, Φιγκέρες, επίσκεψη στο Μουσείο Νταλί 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 23.03, 13.04      5 ημέρες 

Με γεμάτες σε ξεναγήσεις ημέρες και διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

 

Με το Versus μένετε στο κεντρικότατο Catalonia Diagonal Centre 4* sup. ( 

δίπλα στη Rambla ) ή το Catalonia de Gracia  Hotel από όπου μπορείτε 

να γυρίσετε το κέντρο της Βαρκελώνης με τα πόδια. Δεν δίνουμε 

απομακρυσμένο ξενοδοχείο κυριολεκτικά σε άλλη πόλη. Ζητήστε το 

ξενοδοχείο που σας δίνουν και μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
  

Μοναδική αρχιτεκτονική, ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνική κληρονομιά, ποδόσφαιρο, ζωντανές γειτονιές για 

βόλτες και nightlife αλλά και συναρπαστική γαστρονομία. Η πυκνοκατοικημένη Βαρκελώνη είναι μάλλον η 

πιο κοσμοπολίτικη ισπανική πόλη. Ισπανική είπαμε; Πρωτεύουσα της Καταλονίας για να είμαστε πολιτικά 

ορθοί, αφού οι ντόπιοι θεωρούν την περιφέρεια αυτή ξεχωριστή χώρα και μιλούν τη δική τους γλώσσα. 

 

Η μαγεία της Βαρκελώνης σε καταλαμβάνει ήδη όταν την πλησιάζεις με το αεροπλάνο! Είναι η πιο τέλεια 

δομημένη πόλη στον κόσμο χάρη στον χαρισματικό πολεοδόμο ΙλντεφόνςΣερντά ι Σινιέρ ο οποίος το 1850 

σχεδίασε και δόμησε την κεντρική περιοχή Εσάμπλε (δηλαδή επέκταση). Από ψηλά βλέπεις τα οικοδομικά 

τετράγωνα 113 επί 113 μέτρων χωρισμένα από λεωφόρους 20 μέτρων άριστα τακτοποιημένα με κομμένες 

γωνίες για τις άμαξες… και καταλαβαίνεις αμέσως ότι μόλις προσγειωθείς θα δεις μπροστά σου κάτι 

μοναδικό. Και το βλέπεις. Κάθε κτήριο είναι κι ένα έργο τέχνης. Γοτθικό, Νεογοτθικό, Σουρεαλιστικό, 

Μοντερνιστικό… Το ίδιο και τα πάρκα. Η πόλη είναι ένα ζωντανό μουσείο. Με τη σφραγίδα των άφταστων 

αρχιτεκτόνων Αντόνι Γκαουντί και ΛιουίςΝτομένεκ ι Μοντανέρ. Αλλά και των σπουδαίων ισπανών 

ζωγράφων που γεννήθηκαν και έζησαν εκεί όπως ο Νταλί, ο Μιρό και ο Πικάσο. Εν ολίγοις την περπατάς 

και δεν προλαβαίνεις να μετράς τα μνημεία της UNESCO.  

 

Αλλά η Βαρκελώνη δεν είναι απλώς μνημειακή… Είναι μια πόλη ολοζώντανη. Με μεσογειακό 

ταμπεραμέντο, με κέφι, με άποψη. Είναι μια πόλη πρότυπο όμορφης, δημιουργικής και καλής ζωής. Δεν 

χορταίνεις τις βόλτες στα περίφημα πασέο της, η Γοτθική Συνοικία σε μεταφέρει στο πλούσιο ιστορικό 

παρελθόν της, το Πουέρτο Ολύμπικο, με τις άψογα αξιοποιημένες ολυμπιακές εγκαταστάσεις σου δείχνει 

ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν να κοιτούν πάντα μπροστά, το πάρκο του κάστρου Μοντχουίκ σου δίνει την 

ευκαιρία να τη θαυμάσεις ολόκληρη από ύψωμα με μια ματιά, ενώ το φρούριο του 17ου αιώνα που 

βρίσκεται στην κορυφή του (πας με τελεφερίκ) σου μιλάει και για τη σκοτεινή ιστορία της πόλης. Στέγασε 

για τρεις αιώνες φυλακή και τόπο βασανιστηρίων και εκτελέσεων των Καταλανών. Φυσικά η Βαρκελώνη 

προσφέρει και αθλητισμό – το στάδιο της Μπαρτσελόνα ή αλλιώς Καμπ Νου για τους ποδοσφαιρόφιλους 

θεωρείται «ναός»! 

 

Και τέλος, Βαρκελώνη σημαίνει διασκέδαση. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Σε κάθε γωνιά της πόλης: 

στις πλατείες, στα βουλεβάρτα, στη Ράμπλα, στις παραθαλάσσιες ζώνες, στα δρομάκια. Η δε κουζίνα της 

είναι μαγική: από τις καντίνες μέχρι τα εστιατόρια με τα θαλασσινά. Κι αν σας αρέσει το nightlife εδώ θα 

βρείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία πόλη για να μην την ξεχάσει ποτέ; 

 



 
  

Η διαφορετικότητα  

του Versus 

 

Ένα μοναδικό, χορταστικό πλήρες 5νθημέρο και αγαπημένο ταξίδι στην Βαρκελώνη, 

σωστά οργανωμένο, με άνεση χρόνου, που το Versus Travel έχει καθιερώσει τα 

τελευταία χρόνια. 

Περιλαμβάνει: 

• Με το Versus τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις με πρωινό, στο κεντρικότατο 

Catalonia Diagonal Centre 4* sup. ( δίπλα στη Rambla ) ή το Catalonia de 

Gracia  Hotel από όπου μπορείτε να γυρίσετε το κέντρο της Βαρκελώνης με 

τα πόδια. Δεν δίνουμε απομακρυσμένο ξενοδοχείο κυριολεκτικά σε άλλη 

πόλη. Ζητήστε το ξενοδοχείο που σας δίνουν και μην συμβιβάζεστε με τίποτα 

λιγότερο. 

• Δύο (2) ξεναγήσεις στην Βαρκελώνη. 

• Επίσκεψη στη γραφική πόλη Φιγκέρες.  

• Επίσκεψη στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Φιγκέρες (δεν περιλαμβάνεται 

είσοδος). 

• Επίσκεψη στην υπέροχη Χερόνα.  

• Έλληνας αρχηγός έκπληξη, με άριστη γνώση της πόλης και της ισπανικής 

κουλτούρας. Ο αρχηγός θα είναι μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραμονής σας στη Βαρκελώνη και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των 

ξεναγήσεων. 

• Επιπλέον το Versus προσφέρει τοπικό διπλωματούχο ξεναγό, επιπλέον του 

Έλληνα αρχηγού, όπου απαιτείται για εμπεριστατωμένος σε βάθος 

ξεναγήσεις. 

• Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά έκδοσης 

Versus Travel. 

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων, των ξενοδοχείων, τα checkpoints, καθώς 

και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται 

τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 

ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΤΕ  

ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα ξενάγησης της Βαρκελώνης, που ολοκληρώνεται με ολοήμερη 

εκδρομή στην υπέροχη Χερόνα και τη γραφικη πόλη Φιγκέρες με επίσκεψη (προαιρετικά) 

στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί. 

 

Ένα έξυπνο πρόγραμμα που συνδυάζει την εμπεριστατωμένη επίσκεψη της Βαρκελώνης 

με πολλές κρυμμένες ομορφιές της. Ένα δυνατό ταξιδιωτικό ποτ πουρί με σύγχρονους 

ρυθμούς αλλά και με κάστρα, μεσαιωνικές αναφορές, μπαρόκ καθεδρικούς ναούς, 

σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και ευφάνταστη γαστρονομία. Με τη δυνατότητα να 

αφιερώσετε επιπλέον χρόνο στη Βαρκελώνη. Ενημερωθείτε από τους ταξιδιωτικούς μας 

συμβούλους με αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

✓ Ανακαλύψτε την πανέμορφη Βαρκελώνη και τα σπουδαία αξιοθέατά της. 

✓ Κάντε βόλτα στην παλιά πόλη στη Γοτθική Συνοικία. 

✓ Επισκεφτείτε το Φιγκέρες, τη μικρή πόλη της Καταλονίας, γενέτειρα του παγκοσμίου 

φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαντόρ Νταλί με το μοναδικό μουσείο του. 

✓ Βρεθείτε στη γραφική Χερόνα, μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, 

με την πλούσια ιστορία και γαστρονομία της. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

ΑΖ 717 23/03/2023 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 06:00 07:10 

ΑΖ 074 23/03/2023 ΡΩΜΗ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 09:00 10:50 

ΑΖ 079 27/03/2023 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΡΩΜΗ 16:40 18:25 

ΑΖ 722 27/03/2023 ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ 21:50 00:50 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

ΑΖ 717 13/04/2023 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 06:05 07:10 

ΑΖ 074 13/04/2023 ΡΩΜΗ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 09:00 10:50 

ΑΖ 079 17/04/2023 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΡΩΜΗ 16:40 18:25 

ΑΖ 722 17/04/2023 ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ 21:50 00:50 +1 



 
  



 
 

 

  

Girona m’enamora!* 

*»Η Ζιρόνα με κάνει να την ερωτεύομαι (στίχος παραδοσιακού τραγουδιού της Καταλωνίας) 

Απέχει μόλις μια ώρα από τη λαμπερή Βαρκελώνη, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ιβηρικής, κι ωστόσο 

μόνο οι φανατικοί της Ισπανίας (και της Καταλωνίας) τη γνωρίζουν. Είναι η Τζιρόνα, η πόλη των τριών ποταμών, 

με τα χρωματιστά σπίτια και τη γέφυρα του Αιφελ! 

 

Zιρόνα (ή Τζιρόνα) στα καταλανικά, και Χερόνα στα καστιλιάνικα ισπανικά, είναι η τελευταία μεγάλη πόλη πριν 

τα Πυρηναία και τα σύνορα με τη Γαλλία. Κέντρο της και αφετηρία της εξερεύνησης είναι η περίκλειστη Πλατεία 

Ανεξαρτησίας (PlaçadelaIndependència), η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, με το νεοκλασικό της στυλ έτσι 

όπως το διαμόρφωσε ο καταλανός αρχιτέκτονας MartiSureda στα μέσα του 19ου αι. Ανά πάσα ώρα της ημέρας 

(και της νύχτας) η πλατεία σφύζει από κίνηση, χάρη και στα πολλά εστιατόρια που υπάρχουν στις στοές της.   

 

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα της πόλης πάντως είναι οι χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών στις όχθες του 

ποταμού Ουνιάρ. Είναι το ένα από τα τρία ποτάμια που διασχίζουν τη Τζιρόνα, μα το μοναδικό που διατρέχει το 

ιστορικό κέντρο της πόλης. Το κοντράστ των έντονων χρωμάτων και η εικόνα του Καθεδρικού ναού στο φόντο 

είναι χωρίς αμφιβολία η πιο εμβληματική εικόνα της Τζιρόνα. Καθώς ο ποταμός δεν είναι πλωτός, η σύνδεση 

ανάμεσα στις όχθες γίνεται μόνο με γέφυρες. Η πιο σπουδαία από αυτές είναι η κατακόκκινη σιδερένια γέφυρα 

PalanquesVermelles, ή απλώς «Γέφυρα του Αιφελ». Η αλήθεια είναι πως τη σχεδίασή της είχε αναλάβει η εταιρεία 

του διάσημου Γάλλου αρχιτέκτονα και όχι απαραίτητα ο ίδιος, μα αυτό λίγη σημασία έχει. Περνώντας τη, μπαίνει 

στην καρδιά της παλιάς πόλης. Το καλύτερα διατηρημένο κομμάτι της μεσαιωνικής πόλης είναι η Εβραϊκή 

Συνοικία ή Call (Καλλ), ένας αληθινός λαβύρινθος από στενά καλντερίμια, στοές, καμάρες και συνεχή 

σταυροδρόμια.  

 

Μια επιβεβλημένη βόλτα είναι ο γύρος των ρωμαϊκών τειχών, η Παλιά Δύναμη όπως λέγονται (VellaForça). Ενα 

μικρό κομμάτι των σημερινών τειχών είναι στ' αλήθεια ρωμαϊκά, το μεγαλύτερο τμήμα τους κατέρρευσε λόγω 

σεισμών, για να επεκταθεί αργότερα, στα χρόνια του Μεσαίωνα.  

Το highlight της παλιάς πόλης είναι ωστόσο ο Καθεδρικός ναός της Παναγίας, και κυρίως η ιστορία που τον 

συνοδεύει. Ο ναός άρχισε να χτίζεται το 1386, υπό τις οδηγίες του αρχιτέκτονα  PereSacoma. Σε αντίθεση με τις 

επιταγές της εποχής, ο Sacoma ήθελε να χτίσει τον ναό με ένα κλίτος (αντί 3 όπως συνηθιζόταν), και με μεγάλο 

τρούλο, ώστε να είναι περισσότερο στέρεος. Στην Εκκλησία δεν άρεσαν τα σχέδιά του, τον κατηγόρησε κάποια 

στιγμή για ματαιοδοξία και αλαζονεία, τον απάλλάξε από τα καθήκοντά του και επέβαλλε τη συνέχιση των έργων 

με με τρία κλίτη. 29 χρόνια αργότερα, ο ναός δεν είχε ακόμη τελειώσει. Η Εκκλησία κατάλαβε ότι το αρχικό σχέδιο 

ήταν πιο γρήγορο και πιο φτηνό, και τα σχέδια άλλαξαν ξανά: ο ναός θα είχε μόνο ένα κλίτος. Το 1428 ένας 

σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ ισοπεδώνει τη Τζιρόνα, και από τα λίγα κτίρια πουμένουν όρθια είναι ο Καθεδρικός, 

έτσι όπως τον είχε φανταστεί ο Sacoma... Το ένα και μοναδικό κλίτος είναι το 2ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, μετά 

τον Αγιο Πέτρο στο Βατικανό, με πλάτος περίπου 22 μέτρα!  

 



 
 

Μια εμπειρία από τη Βαρκελώνη 

 

 

  

Η πρωτεύουσα της Καταλωνίας βρίσκεται 

πάντα στην κορυφή της λίστας των 

ευρωπαϊκών προορισμών κάθε ταξιδιώτη, 

για δεκάδες λόγους και απολύτως 

δικαιολογημένα. Το μεσογειακό κλίμα, η 

ιδιαίτερη κουλτούρα, τα αμέτρητα αξιοθέατα, 

οι πανέμορφες παραλίες, η παγκόσμιας 

κλάσης κουζίνα και η κορυφαία νυχτερινή 

ζωή – ένα ατελείωτο πάρτι - είναι μόνο λίγοι 

από αυτούς. Ο καθένας θα ανακαλύψει 

στην πορεία τους δικούς του προσωπικούς 

λόγους που θα τον κάνουν να αγαπήσει 

αυτή την πόλη και να θέλει να την επισκεφτεί 

ξανά και ξανά. Οι αρχιτεκτονικοί θησαυροί 

της Βαρκελώνης πάνε πίσω χιλιάδες χρόνια 

ενώ η μυθική Σαγράδα Φαμίλια και τα άλλα 

παραμυθένια κτήρια του Γκαουντί καθώς και 

τα εκπληκτικά μουσεία Πικάσο και Μιρό είναι 

μόνο λίγα από τα εκθαμβωτικά αξιοθέατα 

της πόλης. Ο γαλήνιος και καταπράσινος 

λόφος Μοντζουίκ με την υπέροχη θέα, η 

πολύβουη λεωφόρος Λας Ράμπλας, η 

Γοτθική Συνοικία και η γραφική 

Μπαρσελονέτα συναγωνίζονται για να 

κερδίσουν τον χρόνο του επισκέπτη, ενώ τα 

αμέτρητα τάπας μπαρ με τις πεντανόστιμες 

τοπικές λιχουδιές και τα εξαιρετικά κρασιά σε 

τιμές που εκπλήσσουν ευχάριστα, γίνονται 

τα αγαπημένα καταφύγια για ξεκούραση και 

ανεφοδιασμό ανάμεσα στις ατελείωτες 

βόλτες στην πόλη, που οι περισσότεροι 

ερωτεύονται κεραυνοβόλα τη στιγμή που 

πατούν το πόδι τους εκεί. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONI GAUDÍ  

 

Μια ιδιοφυία 

 

Αν πρέπει να βρεις μία λέξη που δεν θα 

ταίριαζε ποτέ στον Αντόνι Γκαουντί (1852-

1926), σίγουρα θα ήταν «συμβατικός». Η 

μεγαλύτερη μορφή της Καταλωνίας (και 

ολόκληρης της Ισπανίας) στην αρχιτεκτονική, 

ή τουλάχιστον η πιο αναγνωρίσιμη, ο Αντόνι 

Γκαουντί σημάδεψε με το πέρασμά του τον 

20ο αιώνα, ξεκινώντας από την εποχή που το 

κίνημα των Modernistes σήμαινε την 

καλλιτεχνική αναγέννηση της Καταλωνίας. 

Δημιούργησε τα πιο εμβληματικά κτίρια της 

Βαρκελώνης, όπως η Κάζα Μπατλιό (Casa 

Battló), η Κάζα Μιλά (Casa Milà), το Πάρκο 

Γκουέλ (Parc Güell) και φυσικά το σήμα-

κατατεθέν της καταλανικής πρωτεύουσας, 

την Σαγράδα Φαμίλια, που βρίσκεται ακόμη 

υπό κατασκευή.  

SALVADOR DALÍ 

 

Το όνειρο στην πραγματικότητα 

«Όταν ήμουν έξι χρονών ήθελα να γίνω 

μάγειρας. Όταν ήμουν επτά, ήθελα να 

γίνω Ναπολέων. Από τότε, οι φιλοδοξίες 

μου συνέχισαν να μεγαλώνουν». Ο 

Σαλβαδόρ Νταλί (1904-1989) είναι από τις 

πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του 

παγκόσμιου πολιτισμού, και σίγουρα από 

τις πιο αναγνωρίσιμες. Μέγιστος 

εκπρόσωπος του σουρεαλισμού, 

εξαιρετικά ταλαντούχος, αλαζονικός και με 

υπερμεγέθη αυτοτεκτίμηση, καθ’ 

ομολογίαν «τρελός» και συνάμα μη 

αντιγράψιμος, ο Νταλί σημάδεψε 

ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Το έργο του στη 

ζωγραφική είναι μοναδικό, ασχολήθηκε 

όμως επίσης με τη γλυπτική, τη μόδα, 

ακόμα και τον κινηματογράφο. Η αγάπη 

του για τα μουστάκια ήταν παροιμιώδης, 

όσο και η αδιάλειπτη προσπάθειά του να 

μετουσιώσει τα όνειρά του σε έργα τέχνης, 

εναρμονίζοντας τεχνικές και επινοώντας 

νέες, ένας αληθινός πρωτοπόρος.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ-

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Καταλωνίας και τη δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, τη Βαρκελώνη. 

Πρόκειται για μία κοσμοπολίτικη μεσογειακή πόλη που 

ενσωματώνει στα αστικά κτίρια τη ρωμαϊκή 

αρχιτεκτονική με ένα μεσαιωνικό χρώμα, διατηρώντας 

την πρωτοπορία του μοντερνισμού του 20ού αιώνα. 

Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν τα επιβλητικά κτίρια 

των αρχιτεκτόνων Antoni Gaudí και Luis Doménech ι 

Montaner, που η UNESCO τα έχει συμπεριλάβει στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Η μακρά ιστορία της πόλης και η οικονομική της 

δύναμη της επέτρεψαν να αναπτύξει πολιτισμό και 

ιδιαίτερη κουλτούρα, κάτι που διαφαίνεται από την 

πλούσια αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά, 

αλλά και από τη συνεχόμενη ενθάρρυνση των τεχνών 

και των γραμμάτων.  

Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα μεταβούμε αρχικά στο λόφο 

Μοντζουίκ για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 

της πόλης και του λιμανιού. Συνεχίζουμε με το 

Ολυμπιακό χωριό και το Στάδιο, όπου 

πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες το 1992. Από εκεί, θα 

έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την πανοραμική 

θέα προς το διάσημο σιντριβάνι, τη λεγόμενη «Font 

Màgica» και την Plaça d’Espanya.  

Συνεχίζουμε με τη γραφική Barceloneta και από εκεί για 

ένα από τα πιο αξιόλογα έργα του αρχιτέκτονα Antoni 

Gaudi, την Εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (Αγία 

Οικογένεια), καθώς και το πάρκο Γκουέλ, όπου θα 

θαυμάσουμε επίσης την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 

Γκαουντί και την πανοραμική θέα της πόλης (δεν 

προσφέρονται είσοδοι). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Η περιπατητική ξενάγησή μας σήμερα αρχίζει από την 

κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Πλάσα 

Καταλούνια (Plaça Catalunya). Θα διασχίσουμε την 

περίφημη λεωφόρο Passeig de Gràcia με τα πιο 

ακριβά καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα 

σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού, διάσημων 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταλανών αρχιτεκτόνων με γνωστότερα την Casa 

Batllò και Casa Milà του Antoni Gaudi.  

Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε στον πιο διάσημο 

πεζόδρομο της πόλης, στην ιστορική Ράμπλα και θα 

καταλήξουμε στην Μπάρι Γκότικ, όπου δεσπόζουν το 

Μουσείο Πικάσο, η Μητρόπολη, αλλά και σε μικρή 

απόσταση «αγοραστικοί παράδεισοι», όπως τα El 

Corte Inglés. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΤΑΛΙ – 

ΧΕΡΟΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 

Πρωινή αναχώρηση μέσα από μία εντυπωσιακή 

διαδρομή για την πόλη Φιγκέρες. Άφιξη και επίσκεψη 

στο μουσείο του διάσημου ζωγράφου Σαλβαδόρ 

Νταλί. Πρόκειται για ένα χώρο που εκθέτει τη 

μεγαλύτερη συλλογή έργων του ζωγράφου 

παγκοσμίως και αποτελεί ένα από τα διασημότερα 

μουσεία στη χώρα. Αφού θαυμάσουμε τα έργα του 

Νταλί, θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης 

και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Χερόνα 

(Χερόνα στα καστιλιάνικα ισπανικά, Ζιρόνα ή Τζιρόνα 

στα καταλανικά), που θεωρείται από τις ομορφότερες 

πόλεις της Καταλωνίας, χάρη στο γεωγραφικό της 

ανάγλυφο και το πλούσιο ιστορικό της κέντρο.  

Ο περίφημος «περίπατος του τείχους» είναι μια 

διαδρομή που ενώνει τα τείχη που περιτριγυρίζουν την 

παλιά πόλη. Περιέχει τμήματα των τειχών του 9ου αιώνα 

και του ύστερου μεσαίωνα (14ος-15ος αιώνας). Γύρω 

από τον ποταμό Ονιάρ βρίσκονται κτισμένα κολλητά 

διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών σπίτια, που 

συνθέτουν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της πόλης.  

Κατασκευασμένα πάνω στα παλιά τείχη, είναι δείγμα 

της άτακτης αστικής ανάπτυξης που έζησε η πόλη κατά 

τον 20ό αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο 

κύριοι κοινόχρηστοι χώροι, η Ράμπλα της Ελευθερίας –

κύρια είσοδος στην παλιά πόλη– και η Πλατεία της 

Ανεξαρτησίας, που περιτριγυρίζεται από νεοκλασικά 

κτίρια. Επιστροφή στη Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 

Ημέρες ελεύθερες στην πανέμορφη Βαρκελώνη για να 

απολαύσετε τη συναρπαστική αυτή πόλη. 

Περιπλανηθείτε στην παλιά πόλη, στο Barri Gòtic 

(Γοτθική Συνοικία) και νιώστε τη μυστηριακή 

ατμόσφαιρα του μεσαίωνα, περπατήστε στη Ramblas 

και περάστε ώρες ολόκληρες στην Boqueria, μία από 

τις καλύτερες αγορές τροφίμων της Ευρώπης.  

Μην αμελήσετε μα κάνετε την απαραίτητη βόλτα στην 

ξύλινη προκυμαία του λιμανιού, την παλιά συνοικία των 

ψαράδων και των εργατών, όπου θα βρείτε ωραίες 

 

Τολέδο 

Σεγκόβια 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ταβέρνες με θαλασσινά. Άλλωστε, το καλό φαγητό και οι 

βόλτες για tapas και κρασί αποτελούν σημαντικό 

κομμάτι αυτής της ταξιδιωτικής εμπειρίας. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – Πτήση Επιστροφής 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. 

Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  23.03 

€ 479 € 699 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.009 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 460 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  13.04 

€ 709 € 929 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.129 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 460 

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. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η 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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο 4* 

➢ Πρωινό καθημερινά. 

➢ Όλες οι μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

➢ Έμπειρος αρχηγός–συνοδός, άριστος γνώστης 

της πόλης και της Ισπανικής κουλτούρας. Ο 

αρχηγός θα είναι μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραμονής σας στη Βαρκελώνη 

➢ Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του 

Έλληνα αρχηγού) για εμπεριστατωμένες 

ξεναγήσεις στις σημαντικότερες πόλεις και τα 

αξιοθέατα που προβλέπονται στο πρόγραμμα. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

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 αξιοθέατα και μουσεία. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  (δεν ισχύει για τις 

αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & 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: €280 

➢ Είσοδοι σε αξιοθέατα και μουσεία. 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι 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 ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το VersusTravel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο site μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία 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 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 300€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης 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 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

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 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@versustravel.eu


 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, 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. 

 

 

  



 
 

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 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το VersusTravel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν 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 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• VersusClub, 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 VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο VersusClub 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 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 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 

αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

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 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια 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 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, 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 VersusLive μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή 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 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του VersusTravel. 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 

γραμμές 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 

εύκολη 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 

πληθυσμιακά 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 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις 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 

πράττουμε. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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 

VersusTravel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο 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 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του VersusTravel 

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 

νιώθουν 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 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ 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 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

• 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 VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


