
 

  

 Αναχώρηση: 22.12                        12 ημέρες 

Βραζιλία – Ιγκουασού- Αργεντινή 5* 
(Ουρουγουάη) 

Ρίο ντε Τζανέιρο – Καταρράκτες Ιγκουασού – Μπουένος Άιρες – Δέλτα του Τίγκρε 

Με το εκπληκτικό Hilton Rio de Janeiro Copacabana μπροστά στην Κόπα Καμπάνα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα 

Δείτε τις διαφορές! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 

 Σπάνιες πτήσεις για τα Χριστούγεννα με την 

εξαιρετική Lufthansa! 

 Διαμονή στο εξαιρετικό ξενοδοχείο Hilton Rio de 

Janeiro Copacabana 5* στο Ρίο, μπροστά 

στην Κόπα Καμπάνα - πολύ βασικό για τη 

διαμονή σας στο Ρίο. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* στους Καταρράκτες 

Ιγκουασού και στο Μπουένος Άιρες. 

 Δύο διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες 

Ιγκουασού για να υπάρχει χρόνος να τους 

απολαύσουμε σωστά, καθώς λόγω των 

πτήσεων δεν αρκεί μία διανυκτέρευση. 

 Δύο ξεναγήσεις στο Ρίο (διαφορετική ημέρα η 

κάθε μία). 

 Ξενάγηση στους Καταρράκτες Ιγκουασού από 

τις δύο πλευρές - και από τη βραζιλιάνικη και 

από την αργεντίνικη (το κόστος των εισόδων και 

για τις δύο πλευρές, που περιλαμβάνεται στην 

τιμή, είναι περίπου 100 $). 

 Εκδρομή στο εντυπωσιακό «Δέλτα του Τίγκρε» 

στο Μπουένος Άιρες. 

 Ο αρχηγός μας είναι Έλληνας -από τους πιο 

έμπειρους στην περιοχή- και όχι τοπικός 

ελληνόφωνος. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - 

βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

    Το ξενοδοχείο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο 

είναι 5* μπροστά στην Κόπα 

Καμπάνα - πολύ βασικό για τη 

διαμονή σας στο Ρίο!!! 

 

    Όλα τα ξενοδοχεία είναι 5*. 

 

 Δύο ξεναγήσεις στο Ρίο 

(διαφορετική ημέρα η κάθε μία) 

 

 Δύο διανυκτερεύσεις στους 

Καταρράκτες Ιγκουασού 

 

 Ξενάγηση στους Καταρράκτες 

Ιγκουασού από τις δύο πλευρές - 

και από τη βραζιλιάνικη και από την 

αργεντίνικη (το κόστος των 

εισόδων και για τις δύο πλευρές, 

που περιλαμβάνεται στην τιμή, είναι 

περίπου 100 $) 

 

 Εκδρομή στο εντυπωσιακό «Δέλτα 

του Τίγκρε» στο Μπουένος Άιρες 

 

Τα ξενοδοχεία μας 
 

Ρίο ντε Τζανέιρο: Hilton Rio de Janeiro 

Copacabana 

Iγκουασού: Bourbon Cataratas 5*  

(Το καλύτερο ξενοδοχείο στην 

περιοχή των Καταρρακτών) 

Μπουένος Άιρες: Regal Pacific 5* 

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραζιλία - Αργεντινή  

 
Ένα ταξίδι που κινείται σε γνήσιους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Ιδιαίτεροι, πασίγνωστοι 

μουσικοί ήχοι συντροφεύουν τις εικόνες από τις μητροπόλεις της Νοτίου Αμερικής, όπου 

μετανάστες από όλο τον κόσμο ένωσαν τις μοίρες τους με τους ντόπιους, πάντρεψαν τις 

συνήθειές τους και δημιούργησαν νέους αυθεντικούς πολιτισμούς. Μια γωνιά του κόσμου με 

ιδιαίτερο χρώμα, φιλόξενους κατοίκους, σε μια φύση απαράμιλλης ομορφιάς. 

Η Βραζιλία είναι η χώρα της νεότητας, του έρωτα, της μουσικής, του ποδοσφαίρου, του 

καρναβαλιού, της ζάχαρης και του καφέ. Μια χώρα με ανθρώπους όλων των χρωμάτων που 

συμπαρασύρει τους πάντες στους ξέφρενους ρυθμούς της, μαγεύει με την ομορφιά της 

φύσης, σαγηνεύει με τη λαγνεία των κατοίκων της.  

Η Αργεντινή παντρεύει όσο καμιά άλλη χώρα της Νοτίου Αμερικής τις ευρωπαϊκές 

παραδόσεις, συνήθειες και ήθη με την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία της Λατινικής Αμερικής. Ο 

πετυχημένος αυτός πολιτιστικός συγκερασμός εκφράζεται μοναδικά στην αρχιτεκτονική των 

πόλεων, στα μουσικά ακούσματα, στις γευστικές δημιουργίες, στη συμπεριφορά των 

Αργεντίνων. 

Αφήστε, λοιπόν, τα σώματά σας να ακολουθήσουν τα βήματα της σάμπα και του τάνγκο, 

δύο μοναδικών μουσικών ειδών που εκφράζουν την ίδια προσπάθεια των ανθρώπων να 

δώσουν μορφή στα συναισθήματά τους, τους καημούς τους, τις ιστορίες τους, τους φόβους 

τους, τη νοσταλγία τους, την αγάπη τους για τη ζωή και τον έρωτα. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Άλλο ένα ταξίδι με το οποίο έχει ταυτίσει το όνομά του το Versus Travel. Με αρχική εξειδίκευση 

στην Αμερική (και μετέπειτα σε όλο τον πλανήτη) γνωρίζουμε από επιτόπια εμπειρία ότι η 

Βραζιλία δεν είναι και τόσο οικονομική χώρα. Υποστηρικτές της άποψης ότι οι ταξιδιώτες μας 

πρέπει να έχουν προκαθορισμένο κόστος από την Αθήνα, αλλά και συγκεκριμένο 

πρόγραμμα με σωστή ροή, αποφασίσαμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» με 

γεύματα, shows και διάφορες εκδρομές που τοπικά θα κόστιζαν αρκετά (όπως το δείπνο με 

το τάνγκο, η εκδρομή στα ράντσα του Μπουένος Άιρες), σε μία εξαιρετική τιμή. Ταξίδι με 

ποιοτικές προδιαγραφές και πολύ καλά ξενοδοχεία. Μια κοσμοπολίτικη πρόταση, με έντονο 

το φυσιολατρικό ενδιαφέρον για όσους εντυπωσιάζονται από θαύματα της φύσης, όπως οι 

Καταρράκτες του Ιγκουασού. 

Highlights 

 Ανεβείτε με τρενάκι στο λόφο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή -το 

σύμβολο του Ρίο- και θαυμάστε μια πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού 

σκηνικού που την περιβάλλει. 

 Απολαύστε την εκπληκτική θέα της πόλης από έναν άλλο όμορφο λόφο της, τον Πάο 

ντε Ασούκαρ, το περίφημο «Ζαχαρόψωμο». 

 Κολυμπήστε, χαλαρώστε και νιώστε την ανεμελιά των «καριόκας» στις παραλίες Κόπα 

Καμπάνα, Ιπανέμα, Φλαμένγκο ή Λεμπλόν. 

 Θαυμάστε το μεγαλοπρεπές θέαμα των Καταρρακτών του Ιγκουασού και από την 

πλευρά της Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. 

 Επισκεφτείτε τις συνοικίες και τις γειτονιές του γοητευτικού Μπουένος Άιρες.  

 Δειπνήστε παρακολουθώντας ένα tango show, όπου βιρτουόζοι του είδους θα σας 

μυήσουν στα μυστικά του πιο ερωτικού χορού, εκεί, στην πόλη που γεννήθηκε. 

 Εκδράμετε σε ράντσο γαιοκτημόνων της Αργεντινής, των περίφημων γκαούτσος, 

γευτείτε τα ξακουστά τους ψητά και παρακολουθήστε σόου με άλογα. 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση  
Από την πιο αισθησιακή, αντιφατική και πολύχρωμη πόλη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, που έχει 

ταυτιστεί στην παγκόσμια συνείδηση με τη διασκέδαση, το ξεφάντωμα, το ποδόσφαιρο και 

το χορό, στο μεγαλοπρεπές και επιβλητικό τοπίο που σχηματίζουν οι αμέτρητοι καταρράκτες 

του ποταμού Ιγκουασού και στο «λιμάνι των καλών ανέμων», το Μπουένος Άιρες, εκεί όπου 

γεννήθηκε το τάνγκο. 

 

 Ανεβείτε με τρενάκι στο λόφο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή -το 

σύμβολο του Ρίο- και θαυμάστε μια πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού 

σκηνικού που την περιβάλλει. 

 Απολαύστε την εκπληκτική θέα της πόλης από έναν άλλο όμορφο λόφο της, τον Πάο 

ντε Ασούκαρ, το περίφημο «Ζαχαρόψωμο». 

 Κολυμπήστε, χαλαρώστε και νιώστε την ανεμελιά των «καριόκας» στις παραλίες Κόπα 

Καμπάνα, Ιπανέμα, Φλαμένγκο ή Λεμπλόν. 

 Θαυμάστε το μεγαλοπρεπές θέαμα των Καταρρακτών του Ιγκουασού και από την 

πλευρά της Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. 

 Επισκεφτείτε τις συνοικίες και τις γειτονιές του γοητευτικού Μπουένος Άιρες.  

 Δειπνήστε παρακολουθώντας ένα tango show, όπου βιρτουόζοι του είδους θα σας 

μυήσουν στα μυστικά του πιο ερωτικού χορού, εκεί, στην πόλη που γεννήθηκε. 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση  
Από την πιο αισθησιακή, αντιφατική και πολύχρωμη πόλη, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, που έχει 

ταυτιστεί στην παγκόσμια συνείδηση με τη διασκέδαση, το ξεφάντωμα, το ποδόσφαιρο και 

το χορό, στο μεγαλοπρεπές και επιβλητικό τοπίο που σχηματίζουν οι αμέτρητοι καταρράκτες 

του ποταμού Ιγκουασού και στο «λιμάνι των καλών ανέμων», το Μπουένος Άιρες, εκεί όπου 

γεννήθηκε το τάνγκο. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1279 22/12/2018 
ΑΘΗΝΑ – 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
14:30 16:30 

LH 500 22/12/2018 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΡΙΟ 

ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 
22:05 06:50 (+ 1) 

LH 511 01/01/2019 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  
18:05 11:20 

LH 1282 02/01/2019 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – 

ΑΘΗΝΑ 
12:40 16:25 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καποέιρα  
 

 

Η καποέιρα είναι μια αυθεντική λαϊκή καλλιτεχνική έκφραση, ένα αμάλγαμα φυλετικής πάλης, 

μουσικής, χορών και αφρικανικών τραγουδιών, που αντιπροσωπεύει σήμερα ένα από τα προπύργια 

της εθνικής ταυτότητας της Βραζιλίας. Συνδυάζει τις μορφές της πάλης, του παιχνιδιού και του χορού. 

Οι κινήσεις είναι πάντα ρευστές και κυκλικές. Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο: δεν συνοδεύει απλώς το 

χορό, αλλά εμψυχώνει ή καλμάρει τους χορευτές και μεταφέρει μηνύματα και εικόνες από την ιστορία 

και τον πολιτισμό τους.  

Η καποέιρα έχει τις ρίζες της στην πορεία των σκλάβων από την Αφρική. Ξεκίνησε ως αφρικανική 

πολεμική τέχνη που αναπτύχθηκε από τους σκλάβους ενάντια στη φυσική και την πολιτισμική τους 

καταπίεση. Η αφρικανική αυτή πάλη των σκλάβων απαγορεύτηκε από τους καταπιεστές στα senzalas 

(καταλύματα των σκλάβων), γιατί θεωρούνταν από τους αφέντες πρόφαση εξέγερσης.  

Έτσι οι σκλάβοι αναγκάστηκαν να γυμνάζονται λαθραία στο δάσος. Το χτύπημα των χεριών και το 

χτύπημα του μπεριμπάου (ένα μουσικό όργανο που μοιάζει με καλάμι αλιείας και αποτελείται από ένα 

ξύλινο τόξο με τεντωμένη μεταλλική χορδή και ένα φλασκί που χρησιμεύει σαν ηχείο), αρχικά 

χρησίμευαν για να τους προειδοποιήσουν όταν πλησίαζαν τα αφεντικά τους και στη συνέχεια 

ενσωματώθηκαν στο χορό για να διατηρηθεί ο ρυθμός. 

Η καποέιρα αποκαταστάθηκε επίσημα το 1932 με το καθεστώς του Ζετούλιου Βάργκας και τελικά 

ανακηρύχθηκε εθνικό άθλημα. 

Στη δεκαετία του 1930 ο δάσκαλος Μπίμπα (Mestre Bimba) ίδρυσε στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα την 

«ακαδημία» του και άλλαξε το στυλ της καποέιρα από την αρχική λειτουργία της ως μέσο εξέγερσης, 

σε ένα νέο, πιο πολεμικό και πιο ακροβατικό, μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.   

Σήμερα υπάρχουν δύο σχολές capoeira: η λιγότερο θεαματική Capoeira de Angola, με 

περιορισμένες κινήσεις των χορευτών (τα χέρια τους, σχεδόν ενωμένα, δεν απομακρύνονται από το 

κορμί τους, ενώ τα πόδια μετακινούνται σχεδόν ταυτόγχρονα σαν να τα ενώνουν αόρατες αλυσίδες 

- μιμούνται τις συνθήκες του χορού των σκλάβων) και η επιθετικότερη Capoeira Regional. Η πρώτη 

σχολή υποστηρίζει ότι η Capoeira προήλθε από την Αγκόλα, ενώ η δεύτερη θεωρεί ότι γεννήθηκε 

στις φυτείες της Βραζιλίας.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΝΓΚΟ: «Μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται»  
 

Κατά το 19ο αιώνα οι μετανάστες χαμηλών, ως επί το πλείστον, τάξεων που κατέφταναν από την 

Ευρώπη για να αναζητήσουν την τύχη τους στην Αργεντινή, είχαν τόπο συνάντησης και κοινωνικής 

συναναστροφής τα σαλόνια στα μπορντέλα του Μπουένος Άιρες. Εκεί η έντονη νοσταλγία για την 

πατρίδα εκφραζόταν μέσα από πονεμένα τραγούδια της κάθε χώρας, μαζί με συνοδεία οργάνων 

όπως φλάουτο, κιθάρα, βιολί και μπαντονεόν (ένα είδος μικρού ακορντεόν που έφεραν μαζί τους οι 

Γερμανοί μετανάστες). Έτσι διαμορφώθηκε σιγά σιγά ένα καινούργιο είδος μουσικής, το τάνγκο, που 

περιελάμβανε στοιχεία ευρωπαϊκής, νοτιοαμερικάνικης και αφρικανικής μουσικής.  

Περιμένοντας τη σειρά τους, διασκέδαζαν παίζοντας μουσική και χορεύοντας μεταξύ τους έναν 

αυτοσχέδιο χορό, συνδυασμό επιθετικότητας και ερωτικής επιθυμίας, σαν ένας αγώνας επικράτησης 

ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα.  

Η έλλειψη γυναικών ανάγκασε τους άνδρες να χορεύουν αρχικά μεταξύ τους και με τον καιρό η 

γυναικεία παρουσία προσέδωσε στο τάνγκο τη γνώριμη μορφή του.  

Ωστόσο, τόσο η μουσική που αναπτύχθηκε όσο και ο γεμάτος ένταση χορός περιφρονήθηκαν 

αρχικά, ως συνδεδεμένα με τα πορνεία της πόλης.  

Όταν, όμως, ο διάσημος Ροδόλφο Βαλεντίνο υιοθέτησε τη μουσική και τον αισθησιακό αυτό χορό 

στις ταινίες του, έγινε μόδα τόσο στα σαλόνια της Ευρώπης όσο και στην Αμερική.  

Έτσι, αποκτώντας φήμη σε όλο τον κόσμο, άρχισε να βγαίνει από τις κακόφημες συνοικίες και να 

ακούγεται και στα σαλόνια του Μπουένος Άιρες.  

Το 1916 ο περίφημος Κάρλος Γκαρντέλ αποφάσισε να τραγουδήσει τάνγκο για πρώτη φορά 

δημόσια. Ο πρόδρομος της χρυσής εποχής του μουσικού αυτού είδους ανέπτυξε το tango cancion, 

ανάγοντάς το σε υψηλή τέχνη, ενώ το τραγούδι του «Mi Noche Triste» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία σε 

όλη τη Λατινική Αμερική. Ο θάνατός του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1935 στην Κολομβία 

προκάλεσε απέραντη θλίψη σε εκατομμύρια γυναίκες - έως και αυτοκτονίες. Κάθε χρόνο στις 11 

Δεκεμβρίου (ημέρα των γενεθλίων του Γκαρντέλ) γιορτάζεται η «Ημέρα του Τάνγκο», με παραστάσεις, 

υπαίθριες εκδηλώσεις και χιλιάδες προσκυνητές στο μνήμα του, στο νεκροταφείο της Τσακαρίτα - το 

δεύτερο πιο αριστοκρατικό (!) της πόλης..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου ανακηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 1987 από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

ως η πρώτη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή. Παραδοσιακά, οι προσκυνητές διασχίζουν τη 

διαδρομή αυτή με ένα σακίδιο, ένα καπέλο, ένα ραβδί και ένα κοχύλι. Δεν κατευθύνονται όλοι με τα 

πόδια στον ιερό προορισμό: μερικοί ταξιδεύουν με ποδήλατο, με τρένο, με λεωφορείο ή με 

αυτοκίνητο. Μα ο προορισμός είναι κοινός: ο τάφος του Αποστόλου στον Καθεδρικό του Σαντιάγκο 

ντε Κομποστέλα. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Hilton Rio de Janeiro Copacabana (Ρίο ντε 

Τζανέιρο)  
Μπροστά στην Kόπα Kαμπάνα. Το Versus πάντα 

επιλέγει ξενοδοχεία στην Kόπα Kαμπάνα, πολύ 

βασικό για να απολαύσετε τη διαμονή σας στην 

πόλη. Όταν θα είστε εκεί θα μας θυμηθείτε!  

Το Hilton Rio de Janeiro Copacabana προσφέρει 

φωτεινά και καλαίσθητα δωμάτια με κλιματισμό, 

τηλεόραση και μίνι μπαρ. Είναι κομψά σχεδιασμένα 

με ξύλινη επίπλωση, σύγχρονη διακόσμηση και 

ζεστές, φυσικές αποχρώσεις. Τα περισσότερα 

δωμάτια έχουν εντυπωσιακή θέα στον ωκεανό. 

Μόλις 2 τετράγωνα από αυτό το ξενοδοχείο 

υπάρχουν όμορφα καταστήματα, εστιατόρια και 

πολυσύχναστα μπαρ. Το Beach Volleyball Arena 

απέχει 100μ. από το Hilton Rio de Janeiro 

Copacabana, ενώ το Φρούριο της Κοπακαμπάνα 

είναι 3,2χλμ. μακριά. 

Bourbon Cataratas 5* (Καταρράκτες 

Ιγκουασού)  

Το ξενοδοχείο Bourbon Cataratas βρίσκεται στο 

σημείο συνάντησης τριών χωρών: της Βραζιλίας, της 

Αργεντινής και της Παραγουάης. Η θέση του είναι 

πλήρως στρατηγική και σε τέλεια αρμονία με τη 

φύση. Βρίσκεται σε απόσταση 22 χλμ. από τους 

Καταρράκτες Ιγκουασού και μόλις 3 χλμ. από το 

κέντρο της πόλης. Τα καταλύματα είναι ευρύχωρα, 

άνετα και πολύ όμορφα. Τα εστιατόρια και τα μπαρ 

προσφέρουν γευστικές και δροσιστικές απολαύσεις. 

Φιλικό στα παιδιά, το ξενοδοχείο διαθέτει παιδικό 

κλαμπ και πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια. 

Regal Pacific 5* (Μπουένος Άιρες)  

Το σύγχρονο αυτό  ξενοδοχείο 5* βρίσκεται σε 

κεντρική τοποθεσία της πρωτεύουσας, σε κοντινή 

απόσταση από το Puerto Madero, τη Florida, από το 

εμπορικό κέντρο Pacifico και πολύ κοντά σε υπέροχα 

εστιατόρια και μπαρ. Τα κομψά του δωμάτια έχουν 

σχεδιαστεί για να προσφέρουν χαλαρωτική 

ατμόσφαιρα, με άνετα κρεβάτια και μοντέρνα έπιπλα. 

Η πισίνα και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο 

συμπληρώνουν την πολυτέλεια και τις ανέσεις του 

ξενοδοχείου. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Ebano 

μπορείτε να γευτείτε μοναδικές γεύσεις τοπικής 

κουζίνας. Το ξενοδοχείο Regal Pacific είναι κάτι 

παραπάνω από ένα ξενοδοχείο. Είναι μια ζωντανή 

εμπειρία! Απολαύστε την! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο 

ντε Τζανέιρο μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ 

Με την άφιξη θα έχουμε πανοραμική ξενάγηση 

και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Τοποθετημένο σε μια προικισμένη φυσική θέση, 

με τις κυματοειδείς κορφές των λόφων, την 

τροπική βλάστηση και τις καμπυλωτές παραλίες 

πολλών χιλιομέτρων, το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι μια 

πόλη αισθησιακή και πολύχρωμη. Η πόλη των 

καριόκας, όπως ονομάζονται οι κάτοικοί του, έχει 

ταυτιστεί στην παγκόσμια συνείδηση με τη 

διασκέδαση, το ξεφάντωμα, το ποδόσφαιρο και 

το χορό. Μια πόλη άκρως αντιφατική. Συνύπαρξη 

χλιδής και απόλυτης φτώχειας. Οι ουρανοξύστες 

και τα γυάλινα μεταμοντέρνα συγκροτήματα 

συνυπάρχουν με τους θησαυρούς της 

αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής και τις πανάθλιες 

παραγκουπόλεις των φτωχότερων στρωμάτων 

(φαβέλες). Η ονομασία του, που σημαίνει 

«Ποταμός του Ιανουαρίου», προέρχεται από το 

ποτάμι που εκβάλλει στον Κόλπο Γκουαναμπάρα, 

μια περιοχή που ανακαλύφθηκε από τους 

Πορτογάλους «κονκισταδόρες» τον Ιανουάριο 

του 1502 και έγινε κέντρο και αφετηρία των 

εξορμήσεών τους προς το εσωτερικό της 

ηπείρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ  

(ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΚΟΡΚΟΒΑΝΤΟ) 

Μέσα από μια γραφική διαδρομή με τρενάκι θα 

ανεβούμε σήμερα στο λόφο Κορκοβάντο, όπου 

βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, το 

σύμβολο της πόλης και ένα από τα πιο γνωστά 

αξιοθέατα του πλανήτη. Από το σημείο αυτό θα 

απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης και 

του μαγευτικού σκηνικού που την περιβάλλει. Οι 

φωτογραφικές σας μηχανές δεν θα μπορέσουν 

να αιχμαλωτίσουν την απαράμιλλη ομορφιά που 

αντικρίζουν τα μάτια σας! Ίσως τώρα 

δικαιολογήσετε αυτούς που θεωρούν το Ρίο σαν 

την πιο όμορφη πόλη του κόσμου! Στη συνέχεια 

θα δούμε εξωτερικά το περίφημο Στάδιο 

Μαρακανά, το παγκοσμίως γνωστό 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμποδρόμιο, εκεί όπου οι κάτοικοι της πόλης 

παρουσιάζουν την πιο εντυπωσιακή παρέλαση 

καρναβαλιού στον κόσμο, τον καθεδρικό ναό, μια 

μοναδικού στιλ εκκλησία σε σχήμα πυραμίδας, 

καθώς και μερικά χαρακτηριστικά κτίρια του 17ου 

και του 18ου αιώνα. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ («ΖΑΧΑΡΟΨΩΜΟ») 

Με τελεφερίκ θα ανεβούμε σήμερα σε έναν άλλο 

όμορφο λόφο της πόλης, τον Πάο ντε Ασούκαρ, 

που σημαίνει «Ζαχαρόψωμο», απ’ όπου θα 

απολαύσουμε για ακόμα μια φορά την εκπληκτική 

θέα της πόλης. Στον ελεύθερο χρόνο μας θα 

απολαύσουμε τη χαλαρότητα που επικρατεί στις 

παραλίες της πόλης, που αποτελούν τόπο 

συνάντησης των καριόκας. Η Κόπα Καμπάνα, η 

Ιπανέμα, η Φλαμένγκο, η Λεμπλόν μας καλούν για 

να φωτογραφηθούμε, να ξεκουραστούμε, να 

λουστούμε στα νερά τους και να νιώσουμε την 

ανεμελιά που βιώνουν οι κάτοικοι της μοναδικής 

αυτής πόλης. Οι προτάσεις για διασκέδαση είναι 

πάμπολλες και ο χρόνος κυλά γλυκά και 

συναρπαστικά.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ 

Μια  πτήση θα μας φέρει στο Ιγκουασού, στα 

σύνορα Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης. 

Από όλα τα φυσικά θαύματα της Νότιας Αμερικής, 

οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του ποταμού 

Ιγκουασού είναι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό. Εδώ 

η φύση κάνει επίδειξη του μεγαλείου και της 

δύναμής της. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος από τα 

αμέτρητα ουράνια τόξα, τα γαλάζια σύννεφα και 

τα χιλιάδες παιχνιδίσματα που κάνει το νερό καθώς 

πέφτει μπροστά στα έκθαμβα μάτια του! Το 

παραδεισένιο περιβάλλον, που το διασχίζουν 

ορμητικά νερά, πυκνές ζούγκλες, άγρια ζώα, 

πουλιά με πολύχρωμα φτερά, αποτελεί πρόκληση 

για ατελείωτες φωτογραφικές λήψεις. 

Αφιερώνουμε δύο ημέρες για να επισκεφτούμε 

τους μοναδικούς αυτούς Καταρράκτες του 

Ιγκουασού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ)  

Όταν δει κανείς τους χειμάρρους να βροντούν από 

όλες τις πλευρές, όταν ατενίσει αυτήν την 

αδάμαστη ομορφιά, δεν μπορεί να μην τον 

συναρπάσει το θέαμα της παρουσίας της φύσης 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Τo Versus travel 

περιλαμβάνει ξενάγηση και από τις δύο πλευρές 

των καταρρακτών, δηλαδή και από την πλευρά της 

Αργεντινής και από την πλευρά της Βραζιλίας. 

Αμέτρητοι καταρράκτες σχηματίζονται σε ένα 

επιβλητικό τοπίο. Ο ποταμός Ιγκουασού, το 

«μεγάλο νερό» των ιθαγενών, ρίχνει τα νερά του με 

ορμή και εμείς δεν χορταίνουμε να θαυμάζουμε το 

μεγαλοπρεπές θέαμα. Περπατάμε σε γέφυρες 

πάνω από τα ορμητικά νερά, ακολουθούμε 

μονοπάτια μέσα στην πυκνή βλάστηση, 

συναντάμε πρωτόγνωρα ζώα, χάνουμε τον 

αριθμό στο μέτρημα των καταρρακτών, 

μαγευόμαστε με την ιστορία του «λαρυγγιού του 

διαβόλου» και της Ναϊπού. Το μεγαλείο της φύσης 

μας αφήνει χωρίς λόγια. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ - ΜΠΟΥΕΝΟΣ 

ΑΪΡΕΣ  

(TANGO SHOW/Προαιρετικό)  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το 

Μπουένος Άιρες, που είναι χτισμένο στις όχθες του 

μεγάλου ποταμόκολπου Ρίο ντε λα Πλάτα. Το 

Μπουένος Άιρες είναι η έκτη σε μέγεθος πόλη του 

κόσμου και μία από τις πιο πολυσύνθετες και 

ενδιαφέρουσες πόλεις της Νοτίου Αμερικής. Οι 

κάτοικοί του, οι πορτένιος, είναι γλεντζέδες και 

καλοφαγάδες. Το κέντρο της κοσμείται από 

πολυάριθμα καλοδιατηρημένα παλιά κτίρια και 

σφύζει από ζωή. Στις φτωχογειτονιές του 

Μπουένος Άιρες γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αι. 

ένας από τους εκπληκτικότερους χορευτικούς 

ρυθμούς όλων των εποχών, το τάνγκο. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

Προαιρετικά: Το βράδυ θα δειπνήσουμε 

παρακολουθώντας tango show, όπου βιρτουόζοι 

του είδους θα μας μυήσουν στα μυστικά του πιο 

ερωτικού χορού (προαιρετικό).  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΙΓΚΡE)  

Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα 

Ροσάδα) και τον καθεδρικό ναό με το μαυσωλείο 

του στρατηγού Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, που ήταν 

ένας από τους ηγέτες του αγώνα της 

νοτιοαμερικανικής ανεξαρτησίας από τους 

Ισπανούς. Στη συνέχεια θα δούμε το Κοινοβούλιο 

και τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, που είναι ο 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλατύτερος δρόμος του κόσμου, με τον 

επιβλητικό οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο 

Colon. Ακολουθούν η συνοικία Λα Μπόκα, εκεί 

όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε τις 

επιχειρήσεις του, καθώς και το γραφικό Καμινίτο 

(δρομάκι) με τα φανταχτερά ζωγραφισμένα σπίτια 

και μαγαζιά. Θα δούμε επίσης τις αριστοκρατικές 

συνοικίες Παλέρμο και Ρεκολέτα, στο κοιμητήριο 

της οποίας είναι θαμμένη η Εβίτα Περόν. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μία κοντινή στο 

Μπουένος Άιρες περιοχή, η οποία αποτελεί 

δημοφιλή προορισμό για τους «πορτένιος» όπως 

είναι γνωστοί οι κάτοικοι της πόλης. Η περιοχή 

στην οποία βρίσκεται το Δέλτα του Τίγκρε θα σας 

μαγέψει με το καταπράσινο τοπίο της και την 

ατμόσφαιρα της χαλάρωσης. Εκεί οι κάτοικοι 

μετακινούνται με πλωτά μέσα, απολαμβάνοντας 

τις βόλτες τους στο ειδυλλιακό περιβάλλον και 

ζώντας σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς από 

τους κατοίκους της μεγαλούπολης. Αφού 

απολαύσουμε την κρουαζιέρα μας θα 

επιστρέψουμε θα επιστρέψουμε στο Μπουένος 

Άιρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 

Ημέρα ελεύθερη στο Μπουένος Άιρες για να 

χαρείτε την πρωτεύουσα της Αργεντινής. 

Δυνατότητα προαιρετικής εκδρομής στην Κολόνια 

της Ουρουγουάης 

Η μετάβαση γίνεται με πλοίο, καθώς από τη νότια 

όχθη του Ρίο ντε λα Πλάτα κατευθυνόμαστε στη 

βόρεια, όπου βρίσκεται η γραφική αποικιακή πόλη 

Κολόνια ντελ Σακραμέντο της Νοτιοδυτικής 

Ουρουγουάης. Η πόλη ιδρύθηκε το 1680 από τους 

Πορτογάλους και στη συνέχεια διεκδικήθηκε από 

τους Ισπανούς, οι οποίοι είχαν εποικήσει την 

απέναντι όχθη του ποταμού στο Μπουένος Άιρες. 

Μια μικρή, ήσυχη πόλη, μουσείο χαρακτηριστικής 

ισπανικής και πορτογαλικής αποικιακής 

αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό της κέντρο του 17ου 

αιώνα έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα 

γνωρίσουμε την ιστορία της πόλης και θα 

περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της. 

 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ  

Με τον αρχηγό μας θα περπατήσουμε στο 

Μπουένος Άιρες για να γνωρίσουμε την ομορφιά 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του. Άλλωστε το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην 

Avenida Florida. 

 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και  πτήση για 

Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

12η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

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 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα  - Αθήνα -  Λάρνακα και τους 

φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22.12                                    

€ 2.379 

€ 2.559 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 

€ 3.469 

με τους φόρους και το 

αεροπορικό Λάρνακα – Αθήνα 

– Λάρνακα  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 820 € 

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 οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover 

Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ SHOWS και ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Καλύπτονται όλα τα γεύματα του προγράμματος  

εκτός από ένα δείπνο στο Ρίο την ημέρα της άφιξης 

 

Περιλαμβάνει:  

 2 γεύματα στο Ρίο σε τσουρασκερίες με μπουφέ 

 2 γεύματα μπουφέ στο ξενοδοχείο στο Ιγκουασού 

 Tango show στο Μπουένος Άιρες με δείπνο 

 1 γεύμα στο Μπουένος Άιρες με αργεντίνικο κρέας 

 

Κόστος Πακέτου: 299 € κατ’ άτομο Μόνο 

Τα γεύματα δεν είναι εορταστικά. 

Η παραπάνω τιμή ισχύει για κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα πριν από την 

αναχώρηση. 

Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να δηλώσει συμμετοχή εκ των υστέρων και κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε τη διαθεσιμότητα ούτε και το 

κόστος. 

Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την εκάστοτε 

αναχώρηση. 

 

Προαιρετική εκδρομή στην Κολονία της Ουρουγουάης  

Κόστος Πακέτου: 170 € κατ’ άτομο με γεύμα.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 5* στο Ρίο, 5* στο Μπουένος Άιρες 

και στο Ιγκουασού. Δείτε τα ξενοδοχεία στην αρχή 

του προγράμματος. 

 Πρωινό καθημερινά. 

 Γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο με 

αργεντίνικα κρέατα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης 

στο Μπουένος Άιρες. 

 Έλληνας αρχηγός με τεράστια εμπειρία στην 

περιοχή. 

 Εκδρομή στο εντυπωσιακό Δέλτα του Τίγκρε στο 

Μπουένος Άιρες. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα 

Ελληνικά Versus Travel. 

 

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) 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από 

το τμήμα κρατήσεων), 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. 890€ 

 

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 Versus Travel 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-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 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου 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 500€.  

 

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 Versus 

Travel 

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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 
 

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 Versus Travel 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.  

 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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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 

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 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 

κλείνουν στον 6ο όροφο 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 

Μεγάρου, 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 αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel 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).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit 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 – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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 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 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 

αρχηγός 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 

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. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel 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 Versus 

Travel 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 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 

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 Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής 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 

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 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 

εταιρεία 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! 

 

 

 

 

 

 

 


