
 

 
 

 

Αναχωρήσεις: 25.07, 01.08, 08.0, 22.08                                                                    8 Ημέρες                                                                                                            
15.08 :ειδική αναχώρηση – ζητήστε μας το πρόγραμμα 

 

Τα Διαμάντια της Νότιας & 
Νοτιοδυτικής Γαλλίας 

Από τις Κάννες στην μεσαιωνική Καρκασόν 
Κυανή Ακτή, Κάννες, Νίκαια, Μασσαλία, Προβηγκία, Γαλλική Ριβιέρα, Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν 

   

Από τις Κάννες στην μεσαιωνική καστρούπολη Καρκασόν 
 
Μασσαλία, Νιμ, Αβινιόν, Αρλ, Καρκασσόν, Μοντπελλιέ,  
Αιξ αν Προβάνς, Κάννες, Εζ, Μονακό, Μόντε Κάρλο, Αντίμπ,  
Σαιν Τροπέ, Πορτ Γκριμώ, Σαιν Πωλ ντε Βoνς, Νίκαια 
 
Με διαμονή σε πολύ κεντρικό ξενοδοχείο στις Κάννες στην 
εκπληκτική μεσαιωνική Νιμ και στην Μασσαλία 
 Το μεγάλο και πλήρες πανόραμα της Νότιας και Νοτιοδυτικής Γαλλίας από τις Κάννες μέχρι την μεσαιωνική 

κορωνίδα του ταξιδιού μας, την Καρκασσόν. 
Δύο μεγάλες επαρχίες της Γαλλίας διασχίζει το πρόγραμμα αυτό, την Προβηγκία-Κυανή Ακτή και την 
Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν. Η μεγάλη επιτυχία του Versus σε επανάληψη και το 2016.  
Ένα πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν χαλάρωση στις Κάννες, με εκδρομές στην Κυανή Ακτή, 
την Προβηγκία, το δυτικό τμήμα της Γαλλίας κοντά στα Πυρηναία και την μεσαιωνική Καρκασσόν.  
Άλλο ένα ευρωπαϊκό διαμάντι του Versus Travel!  
 

  
 

 

 

ΜΟΝΟ ΣΤΟ VERSUS 
4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΝΝΕΣ &  

2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΜ  

1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣH ΣΤΗΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ 

& ΟΧΙ ΣΕ ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ" ΠΟΛΕΙΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1843 25/07/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 562 25/07/2017 ΖΥΡΙΧΗ - NIKAIA  09:00 10:10 

LX 561 01/08/2017 NIKAIA  -  ΖΥΡΙΧΗ 19:00 20:10 

LX 1842 01/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

Ένα σωστά σχεδιασμένο, μελετημένο, πλούσιο και συγχρόνως άνετο ταξίδι, με τίποτα προαιρετικό για να 

έχετε εξαρχής προκαθορισμένο κόστος 

 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στις Κάννες σε εξαιρετικό κεντρικό ξενοδοχείο στην Κρουαζέτ για χαλαρές 

βόλτες και καθημερινές εξορμήσεις στις γειτονικές πόλεις της Κυανής Ακτής. 

 Δύο διανυκτερεύσεις στην καρδιά της ιστορικής πόλης Νιμ και όχι σε λιγότερο ενδιαφέρουσες 

«οικονομικές πόλεις».  

 Μία διανυκτέρευση στο κέντρο της μοντέρνας Μασσαλίας.  

 Εξαιρετικά ξενοδοχεία: Μία διανυκτέρευση στο κεντρικό ξενοδοχείο Holiday Inn Saint Charles 

Marseille 4*, δύο διανυκτερεύσεις στη Νιμ, στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Novotel Nim Atria centre Ville 4*, 

τέσσερις διανυκτερεύσεις στις Κάννες στο ξενοδοχείο Eden Hotel Cannes 4*, στο κέντρο της πόλης, 

στην Κρουαζέτ. 

 Επισκέψεις σε σημαντικές πόλεις, όπως στην Αβινιόν, την «πύλη της Προβηγκίας», στην Άρλ, το πιο 

χαρακτηριστικό δείγμα διατηρημένης πόλης με τέλεια ρωμαϊκή υποδομή, βασισμένη στις αρχές της 

Ελληνικής Ιπποδάμειας Αρχιτεκτονικής, στην εκπληκτική μεσαιωνική καστρούπολη Καρκασόν, στο 

μοντέρνο Μοντπελιέ, στην Αιξ αν Προβάνς, που το ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα 

δρομάκια καθηλώνει τον επισκέπτη. 

 Επίσκεψη στα γραφικά μεσαιωνικά χωριά Εζ και Μουζέν.  

 Επίσκεψη σε αποστακτήριο της αρωματοποιίας Fragonard.  

 Διαδρομή με πλοιάριο από το Σαιν Μαξίμ στο Σαιν Τροπέ. 

 Το ταξίδι συνοδεύει έμπειρος ξεναγός-συνοδός του γραφείου μας.  

 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων, καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικές από τις πτήσεις που το Versus Travel εξασφάλισε για εσάς.  

Οι πτήσεις αυτές ισχύουν με πιθανή τροποποίηση από την αεροπορική εταιρεία. 

Τελικές πτήσεις με το τελικό ενημερωτικό της εκδρομής σας  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1843 01/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 562 01/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - NIKAIA  09:00 10:10 

LX 561 08/08/2017 NIKAIA  -  ΖΥΡΙΧΗ 19:00 20:10 

LX 1842 08/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑΖ 717 01/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 348 01/08/2017 ΡΩΜΗ - NIKAIA  09:50 11:05 

ΑΖ 337 08/08/2017 ΜΑΣΣΑΛΙΑ   -  ΡΩΜΗ 17:05 18:30 

ΑΖ 722 08/08/2017 ΡΩΜΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1843 08/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 562 08/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - NIKAIA  09:00 10:10 

LX 561 15/08/2017 NIKAIA  -  ΖΥΡΙΧΗ 19:00 20:10 

LX 1842 15/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑΖ 717 08/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 348 08/08/2017 ΡΩΜΗ - NIKAIA  09:50 11:05 

ΑΖ 355 15/08/2017 ΝΙΚΑΙΑ   -  ΡΩΜΗ 18:30 19:40 

ΑΖ 722 15/08/2017 ΡΩΜΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



 

 

Για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πτήσεις με Turkish Airlines: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1843 15/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΖΥΡΙΧΗ 06:30 08:20 

LX 562 15/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ - NIKAIA  09:00 10:10 

LX 561 22/08/2017 NIKAIA  -  ΖΥΡΙΧΗ 19:00 20:10 

LX 1842 22/08/2017 ΖΥΡΙΧΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:10 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑΖ 717 15/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 348 15/08/2017 ΡΩΜΗ - NIKAIA  09:50 11:05 

ΑΖ 337 22/08/2017 ΜΑΣΣΑΛΙΑ   -  ΡΩΜΗ 17:05 18:30 

ΑΖ 722 22/08/2017 ΡΩΜΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑΖ 717 22/08/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 348 22/08/2017 ΡΩΜΗ - NIKAIA  09:50 11:05 

ΑΖ 355 29/08/2017 ΝΙΚΑΙΑ   -  ΡΩΜΗ 18:30 19:40 

ΑΖ 722 29/08/2017 ΡΩΜΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1882 01/08/2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΚΩΝ/ΛΗ 09:40 11:00 

ΤΚ 1815 01/08/2017 ΚΩΝ/ΛΗ - NIKAIA  15:20 17:35 

ΤΚ 1366 08/08/2017 ΜΑΣΣΑΛΙΑ   -   ΚΩΝ/ΛΗ 11:45 16:00 

ΤΚ 1893 08/08/2017 ΚΩΝ/ΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19:10 20:30 



 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Από την Μασσαλία θα μεταβούμε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη Νιμ, που θα αποτελέσει τη βάση 

για τις εξορμήσεις μας στις κορωνίδες της Προβηγκίας, την Αρλ και την Αβινιόν, στην 

εκπληκτική καστρούπολη Καρκασσόν, στο σύγχρονο, μοντέρνο και οικολογικό Μονπελιέ και 

στη λουτρόπολη Αιξ αν Προβάνς. Συνεχίζουμε για την Κυανή Ακτή με διαμονή στις Κάννες 

για τις επισκέψεις μας στη Νίκαια, το Μονακό - Μόντε Κάρλο, το Εζ, την Αντίμπ, το Πορτ 

Γκριμώ, το Σαιν Μαξίμ, το Σαιν Τροπέ, το Σαιν Πωλ ντε Βανς και το Μουζέν 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΤΚ 1882 15/08/2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΚΩΝ/ΛΗ 09:40 11:00 

ΤΚ 1815 15/08/2017 ΚΩΝ/ΛΗ - NIKAIA  15:20 17:35 

ΤΚ 1366 22/08/2017 ΜΑΣΣΑΛΙΑ   -   ΚΩΝ/ΛΗ 11:45 16:00 

ΤΚ 1893 22/08/2017 ΚΩΝ/ΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19:10 20:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανακαλύψτε την εκπληκτική Καρκασσόν, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Γαλλίας 

  Φωτογραφίστε τη συνοικία Αντιγόνη, εμπνευσμένη αρχιτεκτονικά από την αρχαία 
Ελλάδα, στο πανέμορφο Μονπελιέ 

  Εξερευνήστε την Αρλ, την αγαπημένη πόλη του μεγάλου "νομάδα" ζωγράφου 
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ 

  Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της Αντίμπ  

  Θυμηθείτε παλιές ταινίες τον Λουί ντε Φινές στο Σαιν Τροπέ 

  Αναζητείστε το μεσαιωνικό χωριό Εζ, ένα στολίδι άγριας γοητείας αλώβητο από τον 
χρόνο 

 Επισκεφθείτε εργοστάσιο αρωματοποιίας στην Γκρας (ή το Εζ) 

 Απολαύστε τη θέα του Μόντε Κάρλο από την κορυφή του λόφου 

 Γνωρίστε τα γραφικά χωριά Σαιν Πωλ ντε Βανς και Μουζέν 

 Κάντε τη βόλτα σας κατά μήκος της περίφημης Promenade des Anglais, στην Νίκαια 
 

 

 
Το πρόγραμμα-προπύργιο της «άλλης» Ευρώπης του Versus Travel. Ένα υπέροχο ταξίδι, 

σχεδιασμένο όπως πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη επίσκεψη σε μια περιοχή, με γεμάτες 

ημέρες, χωρίς προαιρετικές εκδρομές, με διαμονή σε ιστορικές πόλεις και έμφαση στην 

ιστορία και τον πολιτισμό. Από τους κοσμοπολίτικους προορισμούς Μόντε Κάρλο και 

Κάννες μέχρι τη μεσαιωνική κορωνίδα του ταξιδιού μας, την Καρκασόν. Ένα ταξίδι-ορισμός 

του πληθωρικού, σχεδιασμένο ειδικά για τους ταξιδιώτες που ακόμα και στην Ευρώπη 

θέλουν τα ταξίδια τους «εξερευνητικά». Η διαμονή στην καρδιά της Νιμ, δίπλα στη 

Ρωμαϊκή Αρένα, η επίσκεψη στην ασύλληπτης ομορφιάς μεσαιωνική Καρκασόν, η διαμονή 

στις Κάννες δίπλα στην Κρουαζέτ είναι επιπλέον στοιχεία ενός ευρηματικά 

προγραμματισμένου ταξιδιού, που ξεφεύγει από τις εύκολες λύσεις – διαμονή δηλαδή σε 

μια πόλη-κέντρο και από εκεί κουραστικές ημερήσιες εκδρομές και με τα πάντα 

προαιρετικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η αχανής επαρχία της Προβηγκίας απλώνεται τη Μασσαλία μέχρι την Κυανή Ακτή. Είναι ένας 

τόπος ευλογημένος, που συνδυάζει το Γαλλικό πνεύμα με τις Ιταλικές επιρροές. Περισσότερο 

γνωστή από τα κοσμικά της παράλια - Κάννες, Νίκαια, Σαιν Τροπέ - και λιγότερο γνωστή στην 

ενδοχώρα της, με περιοχές τις οποίες διατρέχει ο Ροδανός, κατά μήκος του οποίου συναντήθηκαν 

κάποτε Κέλτες, Γαλάτες, Έλληνες και Ρωμαίοι, ιδρύοντας μερικές από τις σπουδαιότερες πόλεις, 

όπως η Αρλ, η Αβινιόν, η Νιμ, η Αιξ αν Προβάνς. 

Η Κυανή Ακτή (Côte d'Azur), ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά θέρετρα στον κόσμο, γνωστή και 

ως Γαλλική Ριβιέρα, είναι μια λωρίδα γης της νοτιοανατολικής Γαλλίας πάνω στη Μεσόγειο. Η 

περιοχή αυτή γνώρισε την πρώτη ακμή ως τουριστικός προορισμός στα τέλη του 19ου αιώνα με 

αρχές του 20ού, όντας δημοφιλής κυρίως ανάμεσα στη βρετανική αριστοκρατία. Αρχικά ήταν 

χειμερινό θέρετρο χάρη στο ήπιο κλίμα του σε σχέση με τη βόρεια Ευρώπη. Τα νεότερα χρόνια 

μετατράπηκε περισσότερο σε θερινό προορισμό. Υπέροχες πόλεις με πανέμορφα κτίρια, 

καταγάλανα νερά και μαρίνες με υπερπολυτελή σκάφη συνθέτουν έναν από τους πιο γραφικούς 

και δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Η πρωτεύουσα Νίκαια, η οποία προσφέρεται ως 

βάση διακοπών, είναι ίσως η πιο ζωντανή από τις πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας.  

Η επαρχία Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν μοιάζει με ένα αμφιθέατρο με θέα προς τη θάλασσα. Η 

πρωτεύουσά της, το πανέμορφο Μονπελιέ, οι δύο σημαντικότερες ιστορικές της πόλεις, η Νιμ και 

η Καρκασόν, τα γραφικά μεσαιωνικά χωριά της, οι ζωντανές πολιτιστικές παραδόσεις της και η 

ποικιλομορφία των τοπίων της - από τις ηλιόλουστες παραλίες στα φαράγγια, από τα πυκνά 

δάση στις κατάφυτες με αμπέλια πεδιάδες, από τα ψηλά βουνά στις κοιλάδες με τους ελαιώνες – 

προσδίδουν στην επαρχία αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητά της και την καθιστούν έναν γοητευτικό 

προορισμό.  

   



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΙΚΑΙΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ (Πρωινή πτήση, πανοραμική ξενάγηση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Νίκαια. Άφιξη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 

Προβηγκίας, την Μασσαλία (Marseille), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι και η τρίτο 

σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες Φωκαείς περί το 600 π.Χ. και ήταν η 

πρώτη πόλη-κράτος της αρχαίας Ελλάδας στο σημερινό Γαλλικό έδαφος. Είναι γενέτειρα του Έλληνα 

γεωγράφου και εξερευνητή Πυθέα (4ος π.Χ. αιώνας) και του χορογράφου Μορίς Μπεζάρ (1927-2007). 

Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την πανοραμική περιήγηση γνωριμίας μας με την πόλη. Θα δούμε τη βασιλική 

Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ (Notre Dame de la Garde), που είναι για τη Μασσαλία ότι η Sacré Coeur της 

Μονμάρτρης για το Παρίσι. Από το ύψωμα του ομώνυμου λόφου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα 

στη μεσογειακή μεγαλούπολη και στο νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να 

προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα 

στους διάσημους θρυλείται ότι ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο 

μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Η πρότασή μας για 

απόψε είναι να δειπνήσετε στο εστιατόριο La Manne, που είναι κοντά στο ξενοδοχείο, όπου μπορείτε να 

δοκιμάσετε και την τοπική σπεσιαλιτέ "μπουγιαμπέσα" (κακαβιά με αυγολέμονο) ή να διασκεδάσετε στα 

διάφορα κλαμπ της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΝΙΜ (Οδική διαδρομή, επισκέψεις) 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια υπέροχη διαδρομή με πρώτο σταθμό την πόλη Άρλ, στην οποία 

έζησε για 16 μήνες ο Βίνσεντ Βαν Γκονγκ, ο μεγάλος "νομάδας" ζωγράφος του 19ου αι., που το 1888 άφησε 

την ομίχλη της Ολλανδίας και αποτύπωσε το φως της Προβηγκίας σε 200 πίνακες και σκίτσα. Πολλά από τα 

αξιοθέατα της Αρλ έχουν τη σφραγίδα του Ρωμαϊκού παρελθόντος της, καθώς η πόλη ιδρύθηκε το 46 π.Χ. 

από τον Ιούλιο Καίσαρα με την ονομασία Αρελάτ, δηλαδή "πόλη των βάλτων" και αποτελεί σήμερα το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα διατηρημένης πόλης με τέλεια ρωμαϊκή 

υποδομή, βασισμένη στις αρχές της Ελληνικής Ιπποδάμειας 

Αρχιτεκτονικής. Όλα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την κεντρική 

πλατεία Δημοκρατίας (Republic). Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται το 

Δημαρχείο του 17ου αιώνα και πίσω του το Φόρουμ. Ο Καθεδρικός 

Ναός του St. Trophine είναι μία από τις ωραιότερες ρωμανικές εκκλησίες 

του 12ου αιώνα – την εποχή που η Αρλ είχε γίνει μεγάλο θρησκευτικό 

κέντρο. Η Αρένα είναι από τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα 

Ρωμαϊκά μνημεία στην Προβηγκία, χωρητικότητας 22.000 θεατών, 

αντίγραφο του Κολοσσαίου της Ρώμης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 

στη μεσαιωνική πόλη της Αβινιόν, την "πύλη της Προβηγκίας", έδρα των 

7 παπών γαλλικής καταγωγής από το 

1309 έως το 1377. Κατά την περιήγησή 

μας στην πόλη θα δούμε το ιστορικό της 

κέντρο και το Ανάκτορο των Παπών του 

14ου αιώνα, καθώς και τη γέφυρα Σαιν 

Μπενεζέ του γνωστού λαϊκού 

τραγουδιού.  

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την Νιμ, 

που ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα 

"Sur le Pont d'Avignon, 
on y danse, 
on y danse,  

sur le pont d'Avignon, 
on y danse 

tous en rond..."  



Αύγουστο σύμφωνα με τα ρωμαϊκά πρότυπα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 

θα δούμε μεταξύ άλλων  το ρωμαϊκό αμφιθέατρο (Les Arènes) του 1ου αιώνα μ.Χ., ένα από τα πιο 

καλοδιατηρημένα ρωμαϊκά αμφιθέατρα στον κόσμο. Έχει μήκος 133 μ. και πλάτος 101 μ., ενώ η πρόσοψή 

του έχει ύψος 21 μ. και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με 60 καμάρες η καθεμία. Στο εσωτερικό χωρούσαν 

περίπου 25.000 θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν μονομαχίες και αγώνες ζώων, όπως στη Ρώμη. Θα 

δούμε επίσης τον αρχαίο ναό Maison Carrée (τετράγωνο σπίτι), ο οποίος κτίστηκε από τον Μάρκο 

Αγρίππα, γαμπρό του Αυγούστου, σε ελληνιστικό ρυθμό με διαστάσεις 26 μ. μήκος, 15 μ. πλάτος και 17 μ. 

ύψος. Κτισμένος πάνω σε ένα βάθρο, χάρη στο οποίο δέσποζε στην αρχαία ρωμαϊκή Αγορά, είναι ο μόνος 

πλήρως διατηρημένος αρχαίος ναός σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, θα δούμε την πύλη του Αυγούστου 

γνωστή και ως "πύλη της Αρλ", μια από τις κύριες πύλες της ρωμαϊκής πόλης, καθώς και τον καθεδρικό ναό 

Νοτρ Νταμ. Μεταφορά κα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΜ - ΚΑΡΚΑΣΣΟΝ - ΜΟΝΠΕΛΛΙΕ - ΝΙΜ (Ολοήμερη εκδρομή) 

Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μία από τις 

ωραιότερες και χαρακτηριστικότερες πόλεις της 

Γαλλίας, μνημείο εθνικής κληρονομιάς και 

προστατευμένη από την Ουνέσκο, την εκπληκτική 

Καρκασσόν, που είναι κτισμένη σε ένα λοφώδες 

εξόγκωμα στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στα 

ισπανικά σύνορα. Η Καρκασσόν ή Κάρσα, όπως 

την αποκαλούν οι κάτοικοί της, είναι μια πόλη με 

πλούσια ιστορία. Το 418 το Γαλατο-ρωμαϊκό 

Carcasso κυριεύθηκε από τους Βησιγότθους, οι 

οποίοι το 484 κατασκεύασαν το εσωτερικό τείχος. 

Τον μεσαίωνα αναγέρθηκε η εντυπωσιακή 

ρομανική βασιλική Σαιν Ναζέρ και γύρω στα τέλη 

του 13ου αιώνα άρχισε η κατασκευή του 

εξωτερικού οχυρωματικού δακτυλίου. Η 

Καρκασσόν είναι σήμερα μια από τις λίγες 

οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων 

έχουν διατηρηθεί οι οχυρώσεις και το παλαιό μεσαιωνικό κέντρο. Ο ποταμός Ωντ χωρίζει την πανέμορφη 



αυτή πόλη σε δύο τμήματα, την οχυρωμένη "πολιτεία της Καρκασόν" (Cité de Carcassonne) και την εκτός 

των οχυρώσεων "Κάτω πόλη" (Ville Basse). H γέφυρα Ποντ Βιέ οδηγεί στο μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης. 

Άφιξη και πεζοπορική ξενάγηση της καστροπολιτείας με τα διπλά τείχη. Χρόνος για τις άκρως απαραίτητες 

φωτογραφίες και για καφέ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το πανέμορφο Μονπελιέ, μία από τις 

ομορφότερες, σύγχρονες πόλεις της Γαλλίας, χτισμένη σε απόσταση μόλις δέκα χιλιομέτρων από τη 

Μεσόγειο θάλασσα. Με σχεδόν 360 ημέρες τον χρόνο ηλιοφάνεια, το Μονπελιέ επιβεβαιώνει τη φήμη του ως 

ο κρυφός πόθος κάθε Γάλλου να ζει και να εργάζεται σ΄ αυτή την πόλη. Σημαντική πανεπιστημιούπολη, με 

την παλαιότερη ιατρική σχολή στην Ευρώπη - φοιτητής της οποίας υπήρξε και ο Αδαμάντιος Κοραής - 

συνδυάζει τέλεια τη ζωντάνια, τη νυχτερινή ζωή, αλλά και τον πολιτισμό. Η πόλη φημίζεται για την "πράσινη-

οικολογική" σχεδίασή της, το εκτεταμένο πεζοδρομημένο κέντρο, την πλούσια βλάστησή της, τους 

ποδηλάτες της και τα εξαφανισμένα Ι.Χ.! Ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση της πόλης (όπου μπορεί να μπει 

το πούλμαν) και στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 

με τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά σοκάκια, τις γκαλερί και τα καλόγουστα εμπορικά μαγαζάκια. Απολαύστε τους 

πλανόδιους μουσικούς στα καφέ της πλατείας Κομεντί με θέα την όπερα. Επισκεφθείτε τον επιβλητικό 

καθεδρικό του Αγίου Πέτρου και τη ρομαντική Αγία Άννα. Θαυμάστε τη θέα της πόλης από το πάρκο 

Peyrou και την αψίδα του θριάμβου. Γευματίστε στις γραφικές πλατείες με τα αναρίθμητα μπιστρό. Κάντε μια 

βόλτα στις όχθες του ποταμού Λεζ και φωτογραφίστε τη μοντέρνα συνοικία Αντιγόνη, εμπνευσμένη από την 

αρχαία Ελλάδα! Το Μονπελιέ είναι μια συναρπαστική πόλη που δίνει την ευκαιρία ακόμα και στον περαστικό 

ταξιδιώτη όχι απλά να τη δει, αλλά και να τη ζήσει! Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην 

Νιμ. Διανυκτέρευση.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΜ - ΑΙΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ (Οδική διαδρομή, επισκέψεις) 

Πρωινή αναχώρηση για την λουτρόπολη Αιξ αν Προβάνς (Aix-en-Provence). Άφιξη και περιήγηση στην 

πόλη με την ένδοξη ιστορία. Ολόκληρο το ιστορικό της κέντρο καθηλώνει τον επισκέπτη. Τα δαιδαλώδη 

πλακόστρωτα δρομάκια της είναι γεμάτα καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά και μπουτίκ μερικών από τους 

ακριβότερους οίκους μόδας. Τα κτίριά της είναι επιβλητικά, αρχιτεκτονικά ομοιόμορφα και φροντισμένα. Οι 

μεγάλες πλατείες της σφύζουν από ζωή. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το κεντρικό σιντριβάνι της 

Ροτόντας με τα τρία αγάλματα που συμβολίζουν τη Δικαιοσύνη, τη Γεωργία και τις Καλές τέχνες. Από το 

σημείο αυτό ξεκινά ένας από τους ωραιότερους ίσως δρόμους ευρωπαϊκής πόλης, η οδός Μιραμπό, στην 

οποία θα περπατήσουμε. Είναι ένας πεζόδρομος με δύο σειρές πανύψηλα πλατάνια να διατρέχουν τις 

άκρες του, διακοσμημένος με σιντριβάνια και περίτεχνα κτίρια, που ακολουθεί τη γραμμή που χάρασσαν τα 

παλαιά τείχη της πόλης και την χωρίζει στην Νέα και την Παλαιά Πόλη. Στη Μιραμπό υπάρχει η μπιραρία 

(brasserie) Deux Garcons, που χτίστηκε το 1792 και είναι διάσημη για τους εξέχοντες πελάτες της, όπως ο 

διάσημος ζωγράφος Πωλ Σεζάν, ο Εμίλ Ζολά και ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Ο Σεζάν πέρασε εδώ το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του, μαγεμένος από τις μικρές και μεγάλες ομορφιές της πόλης. Ακόμα και σήμερα 

μπορείτε να περιπλανηθείτε σ’ αυτές ακολουθώντας τα βήματά του: είναι αποτυπωμένα στα χρυσά 

πλακάκια που φέρουν το όνομά του, διασκορπισμένα ανάμεσα στις πλάκες των δρόμων. Θα δούμε επίσης 

το Δημαρχείο του 17ου αιώνα και τον πύργο-ρολόι, που κατασκευάστηκε το 1510. Αφήνοντας τη 

λουλουδιασμένη Προβηγκιανή Εξοχή στα χρώματα του δειλινού, κατευθυνόμαστε προς τις Κάννες, την πιο 

διάσημη λουτρόπολη της Κυανής Ακτής. Η πόλη μύθος της 7ης Τέχνης, θα μας φιλοξενήσει για τρεις 

συνεχείς μοναδικές γεμάτες μέρες και νύχτες.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στην 

καρδιά της πόλης, στη διάσημη Κρουαζέτ (Croisette). Βραδινή βόλτα στην Croisette ή ένα ποτό στο μυθικό 

ξενοδοχείο-παλάτι Carlton για όσους το επιθυμούν.  Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΝΕΣ - ΑΝΤΙΜΠ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ - ΚΑΝΝΕΣ 

Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε την 

ανατολική περιοχή της Κυανής ακτής. Πρώτος 

σταθμός μας η Αντίμπ (αρχαία Αντίπαλη), την οποία 

θα εξερευνήσουμε περπατώντας στα γραφικά 

σοκάκια της. Θα περάσουμε από το παζάρι, από το 

μουσείο του Πικάσο (εξωτερικά), το σπίτι του 

Καζαντζάκη (εξωτερικά), τις συντεχνίες των βαφέων, 

ραπτών και βυρσοδεψείων, το αρχαιολογικό 

μουσείο με τις ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες 

(εξωτερικά) κλπ. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε στο 

Εζ (Èze), ένα χωριό-μεσαιωνικό στολίδι αλώβητο από 

τον χρόνο, που βρίσκεται σε ένα απόκρημνο τοπίο. 

Συνεχίζουμε για το γοητευτικό χωριουδάκι Τουρέτ, 

τόπος ιδιαιτέρως γραφικός και ρομαντικός. Η 

διαδρομή μας θα καταλήξει στο μικρό Πριγκιπάτο 

του Μονακό και το Μόντε Κάρλο, όπου θα ανεβούμε με ανελκυστήρες στην κορυφή του λόφου, δίπλα στο 

Ωκεανογραφικό Μουσείο Ζακ Υβ Κουστώ (είσοδος προαιρετική λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται 

για την επίσκεψη) και τους εξωτικούς κήπους. Εξωτερική επίσκεψη του παλατιού των Γκριμάλντι (πιθανόν να 

δούμε την αλλαγή φρουράς) και είσοδος στον Καθεδρικό ναό που είναι θαμμένη η Γκρέυς Κέλλυ. Αφού θα 



αποθανατίσουμε τη δύση του ήλιου με τη φαντασμαγορική θέα της μαρίνας με τις πολυτελείς θαλαμηγούς 

της, θα επιστρέψουμε στις Κάννες. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΙΝΤ ΜΑΞΙΜ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ – ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΩ  - ΚΑΝΝΕΣ 

Πρωινή αναχώρηση για το Σαιν Τροπέ.  Σήμερα τη βόλτα μας συντροφεύει η αύρα της Μεσογείου, στο 

κατάστρωμα του μικρού πλοιαρίου, που ξεκινά από το παραθαλάσσιο χωριουδάκι Sainte-Maxime για να 

αγκυροβολήσει ανάμεσα στις εντυπωσιακές θαλαμηγούς και τα πολυτελή γιοτ των διασημότερων jet-setters 

της υφηλίου. Ο θρύλος και ο μύθος του Σαιν Τροπέ ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1950 όταν, η Brigitte 

Bardot, στην ταινία του σκηνοθέτη συζύγου της Ροζέ Βαντίμ «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», περπατούσε 

ξυπόλητη ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια με τα πολύχρωμα παραθυρόφυλλα. Η αμμουδερή παραλία 

Pampelonne είναι η ίδια παραλία που το 1964 ο ανεπανάληπτος Louis de Funès, ως «Χωροφύλακας του 

Σαιν Τροπέ», γίνεται ορκισμένος κυνηγός γυμνιστών. Στην συνέχεια  το μεσημέρι, σταματάμε  στα privé 

λιμανάκια του Πορτ Γκριμώ με τις μικρές γέφυρες της «γαλλικής Βενετίας»,  όπου Προβηγκιανού στυλ 

επαύλεις, βαμμένες σε παστέλ χρώματα καθρεφτίζονται στο δικό τους αγκυροβόλιο, στην πίσω αυλή. 

Επιστρέφοντας στις Κάννες, έχουμε χρόνο ελεύθερο. Όσοι το επιθυμούν μπορούμε  να διασχίσουμε με 

τραινάκι το Ιστορικό Κέντρο και να αναρριχηθούμε ως την κορυφή του λόφου Suquet για να απολαύσουμε 

και να απαθανατίσουμε το δειλινό σε μια πανοραμική φωτογραφία. Επιστροφή και στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: : ΚΑΝΝΕΣ – ΜΟΥΖΕΝ – ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΓΚΡΑΣ – ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί, για να επισκεφθούμε το μεσαιωνικό χωριό Μουζέν, του οποίου οι φυσικές 

καλλονές θα σας καταπλήξουν, αφού πρόκειται για ένα χωριουδάκι που περιβάλλεται από πράσινο και η 

αρχιτεκτονική του μας μεταφέρει στην εποχή των ιπποτών. Εδώ έζησε ο Πικάσο τα τελευταία 15 χρόνια της 

ζωής του. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε το Σαιν Πωλ ντε Βανς.  Επίσκεψη και φωτογραφίες από τα τείχη του 

κάστρου με θέα στον Κόλπο των Αγγέλων.  Αμέσως μετά  παίρνουμε τον αυτοκινητόδρομο για την Γκρας 

που μας φέρνει  στη Μέκκα της Γαλλικής Αρωματοποιίας -  και στο τοπικό αποστακτήριο της 

αρωματοποιίας και παρασκευής καλλυντικών Fragonard, πασίγνωστα σε όλο τον κόσμο.  Τέλος θα 

καταλήξουμε στην  Νίκαια, όπου η επίσκεψή μας περιλαμβάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης και στην 

ειδυλλιακή περιοχή κατά μήκος της περίφημης Promenade des Anglais, στην καρδιά της πόλης, στην 

πλατεία Σαλεγιά και στην παλιά Νίκαια (πρόποδες ακρόπολης) με τις δεκάδες εστιατόρια και γραφικά καφέ. 

Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στις Κάννες. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΝΕΣ  -  ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( απογευματινή πτήση) 

Πρωινό ελεύθερο  στις Κάννες.  Στις 12 το μεσημέρι αφήνουμε τα δωμάτια μας και τις αποσκευές μας στον 

Concierge του ξενοδοχείου μας. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της πόλης  

Για την απογευματινή μας πτήση της επιστροφής μας στην Ελλάδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 : 25.07 

769 € 919 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1197 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 01.08 

799 €  
1227 € 

με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 08.08 

829 € 
979 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1257 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 15.08 

839 € 
883 € 

Απευθείας πτήση με ΤΚ από Θεσσαλονίκη 

χωρίς πέρασμα από Αθήνα 

1267 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 22.08 

839 € 
989 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1267 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 01.08,15.08 

Απευθείας πτήση με ΤΚ  από Θεσσαλονίκη χωρίς πέρασμα από Αθήνα  

01.08: 839 € - 15.08: 883 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 400 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

 



 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό  

 1 Διανυκτέρευση στη Μασσαλία, στο κεντρικό 

ξενοδοχείο Holiday Inn Saint Charles Marseille 4*  

 2 Διανυκτερεύσεις στην Νιμ, στο κεντρικότατο 

ξενοδοχείο Novotel Nim Atria centre Ville 4*  

 4 διανυκτερεύσεις στις Κάννες στο κεντρικό 

ξενοδοχείο EDEN HOTEL CANNES 4*, στο κέντρο της 

πόλης, στην Κρουαζέτ 

 Μπουφέ πρωινό καθημερινά 

 Βόλτα-μεταφορά  με πλοιάριο από το Σαιν Μαξίμ 

στο Σαιν Τροπέ και πίσω  

 Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με  

πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

 

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 μουσεία και αξιοθέατα  

 Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

 

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: 228 € 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

 Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

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. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 
**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. 

 



 

Σημείωση: Το παρόν πρόγραμμα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με αντίστροφη φορά, χωρίς καμία  

αλλαγή στις επισκέψεις, τη διάρκεια, τον τόπο διανυκτερεύσεων και γενικότερα στην όλη του φυσιογνωμία. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναχώρηση  15-22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

   

Η Αναχώρηση της 15/8 περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις στην πόλη του 

Μοντπελιέ – αντί στην Νίμ – λόγω της διοργάνωσης του Κλασσικού 

Ποδηλατικού γύρου Ισπανίας – Γαλλίας τις ημέρες αυτές.  

Οι ξεναγήσεις και οι επισκέψεις μας σε όλα τα αξιοθέατα και τις πόλεις του 

προγράμματος αυτού, πραγματοποιούνται κανονικά χωρίς Καμία διαφορά.  

Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης αναχώρησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

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.  

  
 

 
 



 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ΣΑΣ 
 

Eden Hôtel Cannes 4* 
 

133, rue d'Antibes 06400 CANNES  

Tél. : +33 (0)4 93 68 78 00  

Fax : +33 (0)4 93 68 78 01 

http://www.eden-hotel-cannes.eu/  

 

  

NOVOTEL NIMES  ATRIA CENTRE 

5 Boulevard de Prague, 30000 NIMES 

Tel. (+33)4/66765656   -  Fax. (+33)4/66765659 

www.accorhotels.com/gb/hotel-0985-novotel-atria-

nimes-centre/index.shtml  

 

HOLIDAY INN Saint Charles 

Marseille - Saint Charles  

15, Boulevard Maurice Bourdet  

Marseille,  13001 France  

Tel. +3349 1995990  -  Fax.+3349 199 5991 

 

 

 

 

http://www.eden-hotel-cannes.eu/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0985-novotel-atria-nimes-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0985-novotel-atria-nimes-centre/index.shtml
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/marseille/mrssc/hoteldetail/directions
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/marseille/mrssc/hoteldetail/directions
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/marseille/mrssc/hoteldetail/directions


 

 

 

 

 



 

 

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. 

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 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 

πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 12). 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 ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων 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. 

 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 του γραφείου 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!!! 

 


