
 

  

 Αναχώρηση 2022: 12.08                                                 15 ημέρες 

Νότιος Ειρηνικός   
Λος Άντζελες – Ταϊτή – Μουρέα –  

Ραϊατέα – Ταχαά – Μπόρα Μπόρα 

 

 

 
 

 

«Στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού ο 

Δημιουργός βάλθηκε να αποδείξει τι 

μπορεί να κάνει…» Ρούπερτ Μπρουκ 

Το ταξίδι πραγματοποιείται στην υψηλότερη τουριστική περίοδο για τη Γαλλική Πολυνησία 

και στην ιδανικότερη εποχή του χρόνου. Σπάνιες πτήσεις με την Air France, ξενοδοχεία και 

δραστηριότητες είναι όλα προαγορασμένα για να είναι όλα εξασφαλισμένα. 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
  

 

Γαλλική  Πολυνησία  

 

Ένα αρχιπέλαγος γεμάτο νησιά σαν σταγόνες από τον Παράδεισο στον αχανή Ειρηνικό 

Ωκεανό. Η Γαλλική Πολυνησία είναι, όπως έγραψε και ο Βρετανός ποιητής Ρούπερτ Μπρουκ, 

«…σαν να ήθελε ο Θεός να αποδείξει τι μπορεί να κάνει». Παραδεισένιες εικόνες με διάφανα 

νερά, κοραλλιογενείς ατόλες, εκτάσεις με κοκοφοίνικες, ατελείωτη χρυσή άμμος: τα νησιά της 

Γαλλικής Πολυνησίας από την Ταϊτή και τα Μπόρα Μπόρα μέχρι τη Μούρεα και τη Ραϊατέα, 

ταυτίζονται για πολλούς με την έννοια της απόλυτης διαφυγής, με τις ονειρεμένες διακοπές 

και την αίσθηση πως παίρνει κανείς μια γεύση από τον παράδεισο.  

Το αρχιπέλαγος της Γαλλικής Πολυνησίας αποτελούσε μέχρι λίγα χρόνια πριν υπερπόντιο 

έδαφος της Γαλλίας, με το νεότερο καθεστώς το 2004 να παραχωρεί διευρυμένη αυτοδιοίκηση 

στα νησιά. Τα νησιά αυτά λοιπόν απλώνονται σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση περίπου 

2.000 χλμ. (όσο από την Αθήνα μέχρι το Μόναχο), ωστόσο η στεριά που καταλαμβάνουν τα 

118 νησιά και ατόλες που αποτελούν το έδαφος της χώρας είναι μόλις 4.100 τ.χλμ, περίπου 

δηλαδή όσο η… μισή Κρήτη! 

Η Ταϊτή είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά και εδώ βρίσκεται η πρωτεύουσα Παπεέτε, με το 

μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο του συμπλέγματος. Είναι το νησί που ερωτεύτηκε ο Μάρλον 

Μπράντο, αλλά και ο Πωλ Γκωγκέν, το νησί με τα ζεστά νερά και τις κοραλλιογενείς λίμνες. 

Η ονειρεμένη Μουρέα αποτελεί αγαπημένο σκηνικό του Χόλιγουντ, έχοντας ντύσει με τις 

μαγικές εικόνες της δεκάδες παραγωγές που βρίσκουν στην εξωπραγματική ομορφιά της το 

ιδανικό background του παραδείσου. 

Η παραδεισένια Ραϊατέα είναι ένα κρυμμένο μυστικό της Γαλλικής Πολυνησίας! Μαζί με το 

δίδυμο νησάκι της  Ταχαά είναι τα ιερά νησιά της Πολυνησίας, με τις πανάρχαιες παραδόσεις 

τους και τα μαράε, τους λατρευτικούς χώρους που σμίλευσαν τη θρησκευτική κληρονομιά 

των Πολυνήσιων. Επιλέγουμε να έρθουμε στα δύο αυτά νησιά για να δούμε από κοντά 

παραδείσους που δεν έχουν επηρεαστεί από τον τουρισμό. Η Ραϊατέα είναι σπάνια 

επισκεπτόμενο νησί, εμείς ωστόσο μένουμε εκεί! 

Και βέβαια το νησί Μπόρα Μπόρα το «μαργαριτάρι του Ειρηνικού», όπου στα διάφανα νερά 

με τα πολύχρωμα τροπικά ψάρια και τους κοραλλιογενείς υφάλους, θα επιδοθούμε στο 

τάισμα καρχαρία και κολύμπι με σαλάχια! 

 



 
 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Άλλο ένα σπάνιο και ανεπανάληπτο ταξίδι στα πέντε ωραιότερα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας, 

ένα άκρως εξωτικό ταξίδι με έντονο άρωμα Versus. Ένα πρόγραμμα με ημιδιατροφή και γεμάτο με 

ακριβές δραστηριότητες, που μας εξασφαλίζει προκαθορισμένο κόστος. Ταξιδεύουμε μάλιστα την 

περίοδο του Αυγούστου, η ιδανικότερη για να επισκεφτούμε τα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας. 

Είναι όμως και η υψηλότερη περίοδος του χρόνου και η εξασφάλιση των αεροπορικών θέσεων και 

ξενοδοχείων εξαιρετικά δύσκολη: στο Versus όμως φροντίσαμε για αυτό και έχουμε εξασφαλίσει 

αεροπορικές θέσεις και ξενοδοχεία έτσι ώστε να απολαύσετε ένα σπάνιο ταξίδι, από τα πιο μακρινά 

ταξίδια που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ταξιδιώτης από την Ελλάδα, με τη φροντίδα και την 

υπογραφή του Versus! 

 

Ειδικότερα:  

 

 Εξαιρετικές και σπάνιες, προαγορασμένες, πτήσεις με την Air France στην πιο υψηλή περίοδο για τη 

Γαλλική Πολυνησία. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στα νησιά. 

 Το ταξίδι πραγματοποιείται στην υψηλότερη τουριστική περίοδο για τη Γαλλική Πολυνησία και στην 

ιδανικότερη εποχή του χρόνου. Σπάνιες πτήσεις με την Air France, ξενοδοχεία και δραστηριότητες είναι όλα 

προαγορασμένα για να είναι όλα εξασφαλισμένα.  

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4* sup. 

 Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα (εκτός από το Λος Άντζελες) 

 Ημέρες γεμάτες ξεναγήσεις και ακριβές διαστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και δεν 

δίνονται προαιρετικά. 

 Ξενάγηση στο Λος Άντζελες, με την πόλη και την παραλία της Σάντα Μόνικα. 

 Πλήρης γύρος του νησιού της Ταϊτής με εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα! 

 Σαφάρι με ειδικά 4x4 οχήματα στο ονειρεμένο νησί Μοορέα, το «Νησί της Αγάπης»   

 Κρουαζιέρα με πλοιάριο στη Μουρέα για να παρατηρήσουμε φάλαινες και δελφίνια 

 Σπάνια επίσκεψη και διαμονή στο νησί της Ραϊατέα! Επιλέγουμε να έρθουμε στη Ραϊατέα για να δούμε έναν 

παράδεισο που δεν έχουν επηρεαστεί από τον τουρισμό. Η Ραϊατέα είναι σπάνια επισκεπτόμενο νησί, εμείς 

ωστόσο μένουμε εκεί!  

 Κρουαζιέρα στο νησί Ταχαά από την Ραϊατέα 

 Σνόρκελινγκ και κολύμπι στην κοραλλιογενή λίμνη ανάμεσα στα νησιά Ραϊατέα και Ταχαά. 

 Ξενάγηση στην Ραϊατέα. 

 Γύρος του νησιού Μπόρα Μπόρα με παραδοσιακό, ανοιχτό φορτηγό.  

 Τάισμα καρχαριών και κολύμπι με σαλάχια σε ιδιωτική κρουαζιέρα με barbeque σε ιδιωτική νησίδα 

στην Μπόρα Μπόρα! 

 Έλληνας αρχηγός-συνοδός που θα σας συνοδεύει από την Αθήνα και καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 κοραλλιογενή νησιά, 118 πινελιές στο χάρτη! 

 

 

Δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν την ομορφιά του τοπίου. Ίσως μόνο ο 

χρωστήρας του Γκωγκέν, ο οποίος πέρασε εκεί τα τελευταία του χρόνια, πλησιάζει αυτήν την 

ομορφιά, που η φύση έχει δωρίσει τόσο απλόχερα στα νησιά. 

Καρτποσταλικής ομορφιάς λευκές παραλίες, γαλαζοπράσινες λιμνοθάλασσες που 

περιβάλλονται από κοραλλιογενείς υφάλους, φοινικόδεντρα, αισθησιακά αρώματα βανίλιας, 

φραντζιπάνι, γιασεμιών και όμορφες, μελαψές γυναίκες με πολύχρωμα παρεό! 

Τα πολυτελέστατα θέρετρα με τα ξύλινα μπάνγκαλοους πάνω στο νερό, οι χαμογελαστοί 

άνθρωποι καθώς και οι μοναδικές δραστηριότητες που προσφέρονται, συμπληρώνουν το πάζλ 

ενός από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο. 

Η Ταϊτή,η πριγκήπισσα των νησιών, μας υποδέχεται με ένα φιλικό καλωσόρισμα με περιδέραιο 

από μυρωδάτα άνθη Tiare. 

Η Μουρέα έχει σχήμα καρδιάς και το όνομά της σημαίνει «κίτρινη σαύρα». 

Η Ραϊατέα και το δίδυμο νησάκι της Ταχαά που ενώνονται μεταξύ τους με μια λίμνη με τα 

χαρακτηριστικά διάφανα νερά της Πολυνησίας.  

Και η Μπόρα-Μπόρα το «ομορφότερο νησί στον κόσμο»! Η άφιξη με το αεροπλάνο είναι μια 

μοναδική εμπειρία, καθώς ο αεροδιάδρομος,είναι πάνω σε ένα μικρό νησάκι,ένα «motu». 

Από την Ταϊτή ως το απομακρυσμένο Νούκου Χίβα, στα νησιά που απλώνονται σε πέντε 

αρχιπελάγη  σε μια θαλάσσια έκταση ίση με την Ευρώπη  το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

είναι παιδιά. Παιδιά ξεχωριστά, απόγονοι Πολυνήσιων με αίμα Ευρωπαίων. Παιδιά που χαμογελούν 

και μιλούν τη γλώσσα των φωνηέντων  ταϊτινή  μεταξύ τους, και γαλλικά με τους ξένους. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση  

 

Ένα ταξίδι-ύμνος στον Νότιο Ειρηνικό. Ξεκινώντας από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ, ταξιδεύουμε 

στην παραδεισένια Γαλλική Πολυνησία. Θα επισκεφθούμε μια συστάδα εξωτικών νησιών στην 

καρδιά του Νότιου Ειρηνικού με την Ταϊτή, τη Μουρέα, τη Ραϊατέα και την Μπόρα Μπόρα. 

 

 

 

Νότιος  

Ειρηνικός 
Ειρηνικός Ωκεανός, ένα χαοτικό σύμπλεγμα νησιών. Μαγνητίζει και συνεπαίρνει το μυαλό του 

ταξιδιώτη.  

Τους ταξιδευτές-εξερευνητές  που έχουν στο μυαλό τους να …"κουρσέψουν".  

Να πάρουν το "πλοίο" που τους προσφέρουμε και να ταξιδέψουν σε νησιά που η ακαταμάχητη 

ομορφιά τους έγινε αφορμή για τη θρυλική ανταρσία του Μπάουντι.  

Περισσότερα από 30.000 νησιά!!! 

Δύσκολο να επιλέξεις ποιο θα δεις. 

Κυρίως, όταν θες να τα βάλεις όλα σε ένα ταξίδι! 

Επιλέξαμε τα ομορφότερα - αν μπορεί κανείς να βρει τα ομορφότερα από χιλιάδες μοναδικά 

νησιά που κουβαλούν πάνω τους λυγερόκορμους φοίνικες, ηφαίστεια, έντονη βλάστηση, 

απόκοσμα τοπία…  (Ταϊτή, Μοορέα, Ραϊατέα και Μπόρα Μπόρα - το ομορφότερο νησί στον 

πλανήτη)! 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 12/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 601 12/08/2022 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 09:50 11:50 

AF 078 14/08/2022 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ – ΠΑΠΕΕΤΕ 23:40 05:20 +1 

διάρκεια πτήσης: 8:40 ώρες 

AF 079 25/08/2022 ΠΑΠΕΕΤΕ – ΠΑΡΙΣΙ 07:30 17:00 +1 

διάρκεια πτήσης: 21:30 ώρες, συμπεριλαμβάνοντας στάση στο Λος Άντζελες για ανεφοδιασμό 

AF 1032 26/08/2022 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 +1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλλική Πολυνησία: το ξέρατε ότι… 
 

 Αποτελείται από 118 νησιά και ατόλες και από 5 αρχιπελάγη. 

 Η τοπική γλώσσα της Ταϊτής αποτελείται από μόνο 13 γράμματα: στο λατινικό αλφάβητο 

είναι τα a, e, i, o, u, f, h, m, n, p, r, t, v. Αν απορείτε τώρα πώς η Μπόρα Μπόρα πήρε το 

όνομά της, αφού δεν υπάρχει ο ήχος –μπ στην τοπική γλώσσα, ο λόγος είναι πως στην 

πραγματικότητα οι Πολυνήσιοι αποκαλούν το νησί Πόρα Πόρα.  

 Τα διάσημα πλέον μπάνγκαλόους πάνω από το νερό κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά 

στη Γαλλική Πολυνησία. Οι αρχικές κατασκευές έγιναν στα ‘60s στο νησί Μουρέα. 

 Μια λέξη που γνωρίζουμε όλοι και προέρχεται από την Πολυνησία είναι η λέξη tattoo! 

 Δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια ή έντομα στα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας.  

 Αν αναρωτιέστε ποια είναι τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα αυτής της νησιωτικής χώρας, 

η απάντηση είναι: βανίλια και μαργαριτάρια. Στην Παπεέτε μάλιστα υπάρχει κα το μοναδικό 

στον κόσμο Μουσείο Μαργαριταριών.  

 Οι κάτοικοι στην Ταϊτή έχουν γραμματοκιβώτια έξω από τα σπίτια τους, που δεν τα 

χρησιμοποιούν όμως για το ταχυδρομείο τους. Πώς χρησιμεύουν; Δύο φορές την ημέρα 

γίνεται παράδοση ψωμιού κατ’ οίκον! Όσο για τυχόν επιστολές και γράμματα, τα 

παραλαμβάνουν από το τοπικό ταχυδρομείο! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Λος Άντζελες 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Λος Άντζελες. Άφιξη στην «Πόλη των 

Αγγέλων», μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 

και διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Λος Άντζελες (ξενάγηση και παραλίες) 

Πάμε να εξερευνήσουμε το Λος Άντζελες λοιπόν και ξεκινάμε 

από το κέντρο της πόλης, το Downtown LA, με το διάσημο 

LA Theater, το Music Center, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 

Our Lady of Angels και τη Hollywood Boulevard, που είναι 

για το Λος Άντζελες ό,τι η Champs Elysees για το Παρίσι ή η 

Broadway για τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε βέβαια από την 

«πρωτεύουσα του αμερικανικού κινηματογράφου», το άλλο 

διάσημο προάστιο του Λος Άντζελες, το Χόλιγουντ, που με 

το όνομά του έχει πλέον ταυτιστεί ολόκληρη η αμερικανική 

κινηματογραφική βιομηχανία. Θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο 

καθώς και τα «πατήματα» των αστέρων του 

κινηματογράφου, το διάσημο Walk of Fame με τα 

πεζοδρόμια στρωμένα με αστέρια, που τιμά περισσότερες 

από 2.000 διασημότητες του κινηματογράφου, του θεάτρου, 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. 

Η σημερινή μας ημέρα ξεκινάει από το κέντρο της πόλης, το 

Downtown LA, με το διάσημο LA Theater, το Music Center, 

το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Our Lady of Angels και τη 

Hollywood Boulevard, που είναι για το Λος Άντζελες ό,τι η 

Champs Elysees για το Παρίσι ή η Broadway για τη Νέα 

Υόρκη. Θα περάσουμε βέβαια από την «πρωτεύουσα του 

αμερικανικού κινηματογράφου», το άλλο διάσημο 

προάστιο του Λος Άντζελες, το Χόλιγουντ, που με το όνομά 

του έχει πλέον ταυτιστεί ολόκληρη η αμερικανική 

κινηματογραφική βιομηχανία. Θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο 

καθώς και τα «πατήματα» των αστέρων του 

κινηματογράφου, το διάσημο Walk of Fame με τα 

πεζοδρόμια στρωμένα με αστέρια, που τιμά περισσότερες 

από 2.000 διασημότητες του κινηματογράφου, του θεάτρου, 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. 

 

3η ημέρα: Λος Άντζελες (ελεύθερη ημέρα, Universal Studios) 

– πτήση για Παπεέτε 

Ελεύθερη ημέρα στο Λος Άντζελες (check-out στις 12:00) 

και ευκαιρία για ακόμα περισσότερες βόλτες στην πόλη των 

Αγγέλων. Μπορούμε (προαιρετικά) να πάμε με τον αρχηγό 

μας στο μετρό για να μεταβούμε και να επισκεφτούμε τα 

στούντιο της κινηματογραφικής εταιρίας Universal, στα 

περίχωρα του Χόλιγουντ. Με τα ειδικά τρενάκια θα 

γυρίσουμε το χώρο των στούντιο, θα δούμε τα σκηνικά 

φημισμένων ταινιών και τον τρόπο με τον οποίο γυρίζονται 

οι ταινίες, τα διάφορα εφέ, τρικ κ.λπ. Το κόστος της εισόδου 

στα UniversalStudios($109- $119) δεν περιλαμβάνεται και 

καταβάλλεται επιτόπου. Ο αρχηγός σας θα φροντίσει να 

βγάλει τα εισιτήρια. Χρόνος παραμονής περίπου 5-6 ώρες.  

Σάντα Μόνικα 

Παπεέτε 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο του Λος 

Άντζελες από όπου θα πετάξουμε για τη βασίλισσα της 

Γαλλικής Πολυνησίας, την Ταϊτή και την πρωτεύουσά της, 

Παπεέτε. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Παπέετε, αναφορικά με 

τη διαφορά ώρας, είναι 2 ώρες «πριν» από το Λος Άντζελες, 

με πτήση διάρκειας 8 ωρών και 40 λεπτών, η άφιξή μας στην 

Ταϊτή γίνεται τα ξημερώματα της επόμενης μέρας.  

 

4η ημέρα: Παπεέτε (πρώτη γνωριμία με την Ταϊτή) 

Πρωινή άφιξη στην Παπεέτε και άμεση μεταφορά στο resort 

μας για τακτοποίηση και ξεκούραση.  

Η Ταϊτή είναι το μεγαλύτερο από τα 118 νησιά της Γαλλικής 

Πολυνησίας. Το νησί επισκέφθηκαν Ευρωπαίοι για πρώτη 

φορά το 1767 όταν αποβιβάστηκε εκεί ο πλοίαρχος 

Σάμιουελ Γουόλις. Αργότερα την επισκέφθηκαν οι Κουκ και 

Μπλάι. Ο διασημότερος ωστόσο κάτοικος της Ταϊτής ήταν 

ο ζωγράφος Πωλ Γκωγκέν, ο οποίος πέρασε εκεί τα 

τελευταία χρόνια του, αποθανατίζοντας τις ομορφιές του 

νησιού έως τον θάνατό του το 1901. Σήμερα λοιπόν θα 

έχουμε χρόνο για βόλτες στην Παπεέτε ώστε να πάρουμε μια 

πρώτη γεύση από την εξωτική Ταϊτή! Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Παπεέτε – Γύρος της Ταϊτής – πτήση για Μουρέα 

(άφιξη και απόγευμα ελεύθερο) 

Ξεκινάμε να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς της Ταϊτής, 

πραγματοποιώντας τον γύρο του νησιού, από τη δυτική 

προς την ανατολική ακτή! Ξεκινάμε από το Marae 

Arahurahu, ένα από τα καλύτερα δείγματα αρχαίων 

πολυνησιακών ναών και λατρευτικών  

χώρων (όπως σημαίνει η λέξη marae). Θρησκευτικές 

τελετές πραγματοποιούνται ακόμα και σήμερα, καθώς αυτό 

το μαράε είναι το καλύτερα διατηρημένο και συντηρημένο 

σε όλη την Πολυνησία. Οι κήποι με τους καταρράκτες στο 

Vaipahi είναι ο επόμενος σταθμός μας, μέσα σε ένα 

απίστευτα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, όπως και οι 

γκρότες Μαράα, σπηλιές με υπόγειες λίμνες από 

κρυστάλλινα νερά. 

Καθώς ερχόμαστε στην ανατολική ακτή της Ταϊτής, η φύση 

του νησιού ξεδιπλώνεται ακόμα περισσότερο μπροστά στα 

μάτια μας. Οι εντυπωσιακοί καταρράκτες Faarumai μάς 

προσκαλούν να βουτήξουμε τα πόδια μας στα νερά των 

λιμνών που σχηματίζουν, ενώ στο Arahoho παρατηρούμε 

με δέος τον ισχυρό θερμοπίδακα από θαλασσινό νερό, που 

περνά μέσα από κανάλια που έχει λαξεύσει η λάβα! Στο 

Venus Point στεκόμαστε στο σημείο όπου προσάραζαν τα 

πλοία των Ευρωπαίων εξερευνητών, ενώ στον λόφο του 

Taharaa απολαμβάνουμε την απόλυτη 360ο πανοραμική 

θέα της Ταϊτής! 

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Παπεέτε και 

αφήνοντας την Ταϊτή θα πετάξουμε για το γειτονικό νησί της 

Μουρέα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας και διανυκτέρευση.   

 

6η ημέρα: Μουρέα – εκδρομή με 4x4 

Κορυφές ηφαιστειογενών βουνών, πνιγμένων σε μία 

καταπράσινη τροπική βλάστηση από τη μία και το 

Ταϊτή 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απέραντο γαλάζιο του ωκεανού με το λευκό χρώμα της 

άμμου των παραλιών από την άλλη, συνθέτουν πινελιές 

ασύλληπτης αρμονίας και γαλήνης. Το «Νησί της Αγάπης» 

όπως αποκαλείται και το πιο αγαπημένο θέμα στους 

πίνακες του Γκωγκέν. Η Μοορέα είναι «ένα σπάταλο μνημείο 

φυσικής ομορφιάς», όπως το περιγράφει ο Τζέιμς Κίτσενερ. 

Εδώ γυρίστηκε και η ταινία «Η ανταρσία του Μπάουντυ», με 

πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο. 

Αυτή την μαγευτική φύση, θα την εξερευνήσουμε με μια 

εκδρομή (μισής μέρας) με ανοιχτού τύπου Jeep 4WD. Ο 

λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια οχήματα είναι για 

να μπορούμε να βλέπουμε τα μονοπάτια, τα δέντρα και να 

απολαμβάνουμε τη μυρωδάτη φύση!  

Θα επισκεφθούμε το ηφαίστειο του μικρού νησιού, φυτεία 

ανανά αλλά και μια παραδοσιακού τύπου γεωργική σχολή, 

στο κέντρο του μικρού νησιού, όπου θα μάθουμε για όλα τα 

δέντρα που φύονται στο μαγευτικό αυτό νησάκι: βανίλιες, 

μπανανιές, γκρέιπφρουτ και άλλα! 

Συνεχίζουμε με τα Jeep και φθάνουμε στο «Μαγικό Βουνό». 

Aπό το σημείο που θα μας αφήσουν τα Jeep, θα 

διασχίσουμε ένα μονοπάτι που είναι γεμάτο με οπωροφόρα 

δέντρα, για να μπορέσουμε να φθάσουμε στην κορυφή του 

μαγικού βουνού! Ατενίζουμε το πανέμορφο νησάκι της 

Μοορέα, αποτυπώνοντας τις μαγικές εικόνες στο μυαλό 

μας και στην κάμερα! Η τελευταία μας στάση θα γίνει στο 

χωριουδάκι Τίκι το μοναδικό «καθαρά πολυνησιακό» χωριό 

στη Γαλλική Πολυνησία.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Μουρέα – κρουαζιέρα και παρατήρηση 

δελφινιών και φαλαινών 

Γνωρίσαμε τον επίγειο πλούτο του Μουρέα, ώρα να 

εντρυφήσουμε στους… ενάλιους θησαυρούς του νησιού 

και της Γαλλικής Πολυνησίας. Επιβιβαζόμαστε λοιπόν στο 

ειδικό πλοιάριο που θα μας προσφέρει μια συναρπαστική 

εμπειρία καθώς θα προσεγγίσουμε στις θαλάσσιες περιοχές 

όπου είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε φάλαινες και 

δελφίνια!  

Την περίοδο από τον Αύγουστο μέχρι το Νοέμβριο φάλαινες 

έρχονται στα ζεστά νερά της Πολυνησίας για να 

ξεκουραστούν, να ζευγαρώσουν ή να γεννήσουν, είναι 

λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για να τις δούμε από κοντά! 

Στην περιοχή συχνάζουν επίσης και τα λεγόμενα spinner 

dolphins, το μοναδικό είδος δελφινιού που συνηθίζει να 

πετάγεται οριζόντια κα κάθετα από τα νερό, σαν μια 

δεξιοτέχνης μπαλαρίνα, προσφέροντας ένα απίστευτο 

θέαμα γεμάτο χάρη! 

Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να χαρούμε σε χαλαρούς 

ρυθμούς τη Μουρέα και τις ομορφιές της. Διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: Μουρέα – πτήση για Ραϊατέα 

Συνεχίζουμε την εξερεύνηση της Γαλλικής Πολυνησίας και 

σήμερα αφήνουμε πίσω μας τη Μουρέα και πετάμε για το 

νησί της Ραϊατέα. 

Ανάμεσα στα νησιά Χουαχίνε και Μπόρα Μπόρα, τα δίδυμα 

νησιά Ραϊατέα και Ταχαά είναι μάλλον το καλά κρυμμένο 

Μαράε στην Ταϊτή 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

μυστικό της Γαλλικής Πολυνησίας. Και ο λόγος βρίσκεται 

στο γεγονός πως μας προσφέρουν μία απόλυτα αυθεντική 

εικόνα της παλιάς Πολυνησίας, εικόνα που ίσως έχει χαθεί 

από τα νησιά της υπόλοιπης χώρας. Όπως και να ‘χει, η 

Ραϊατέα υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες τον επισκέπτη, δεν 

στηρίζεται ωστόσο αποκλειστικά στον τουρισμό για την 

επιβίωσή της: η αγροτική της παραγωγή και οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες που βρίσκονται εδώ φροντίζουν με το παραπάνω 

για το ευ ζην του νησιού. Η πρωτεύουσά της, Ουτουρόα, 

είναι άλλωστε η δεύτερη μεγαλύτερη στην Πολυνησία, πίσω 

μόνο από την Παπεέτε.  

Η Ραϊατέα, όπως και το γειτονικό νησί της Ταχαά, μοιάζει να 

αποπνέει κάτι από το μυθικό, το μυστηριακό παρελθόν του 

Νότιου Ειρηνικού. Μπορεί οι εξωτικές παραλίες να μην είναι 

το φόρτε της, είναι ωστόσο υπερπλήρης από άγριας 

ομορφιάς τοπία και παρθένες εκτάσεις, από 

καταπράσινους λόφους και ζούγκλες με κοκοφοίνικες. Είναι 

όμως και ιερό νησί για τους Πολυνήσιους, με πανάρχαιους 

τόπους λατρείας και τα πιο ιερά προσκυνήματα του 

αρχιπελάγους! Αυτούς τους θησαυρούς, και ακόμα 

περισσότερα, πάμε να ανακαλύψουμε και εμείς! Άφιξη στη 

Ραϊατέα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

ελεύθερος χρόνος για πρώτη γνωριμία με το νησί. 

Διανυκτέρευση.  

 

9η ημέρα: Ραϊατέα – κρουαζιέρα στο νησί Ταχαά 

Είπαμε πως Ραϊατέα και Ταχαά είναι «δίδυμα νησιά», στην 

πραγματικότητα ωστόσο πολλοί τα θεωρούν ένα, με μια 

κοραλλιογενή λίμνη να χωρίζει (ή να ενώνει, ανάλογα πώς 

το βλέπει κανείς) τα δύο νησιά. Σήμερα λοιπόν θα 

απολαύσουμε την ημέρα μας με κρουαζιέρα στο νησί 

Ταχαά, για να ανακαλύψουμε τους κοραλλιογενείς κήπους 

αυτής της λίμνης ανάμεσα στα δύο νησιά: μπορούμε να 

κάνουμε και σνόρκελινγκ και να κολυμπήσουμε πλάι στα 

ψάρια της περιοχής, να επισκεφθούμε φάρμα 

μαργαριταριών για να μάθουμε τα πάντα για τα σπάνια 

μαργαριτάρια, να απολαύσουμε το γεύμα μας με τοπικές 

γεύσεις και σπεσιαλιτέ, να δούμε και φυτεία βανίλιας, πολύ 

δημοφιλής πρακτική στα νησιά αυτά. Η ημέρα προβλέπεται 

γεμάτη εμπειρίες, προετοιμαστείτε λοιπόν και ξεκινάμε!  

 

10η ημέρα: Ραϊατέα (ξενάγηση) – πτήση για Μπόρα Μπόρα 

Η Ραϊατέα αποτελεί μια πλευρά της Γαλλικής Πολυνησίας 

που εν πολλοίς παραμένει άγνωστη στον υπόλοιπο κόσμο. 

Λίγα πράγματα μας είναι γνωστά, τόσο για το παρελθόν του 

νησιού όσο ακόμα και για το παρόν του. Δεν θα χάσουμε 

λοιπόν την ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά αυτού του 

μοναδικού παραδείσου: στη σημερινή μας εκδρομή θα 

έρθουμε σε ασυνήθιστα τοπία, θα ανακαλύψουμε 

παράξενα αντικείμενα χαρακτηριστικά της Ραϊατέα, θα 

ακούσουμε από τους κατοίκους ιστορίες με πολύ χιούμορ 

για το χθες του νησιού, θα συναντήσουμε προσωπικότητες 

του τόπου, θα σεργιανίσουμε στην Ουτουρόα με το κέντρο, 

την αγορά, το λιμάνι και τα μαγαζιά της, και θα έρθουμε στο 

μεγαλύτερο και ιερότερο μαράε της Πολυνησίας, το 

Μουρέα 

Η λιμνοθάλασσα ανάμεσα  

στα νησιά Ραϊατέα και Ταχάα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταπουταπουατέα για να ακούσουμε φοβερές και τρομερές 

ιστορίες για το τι γινόταν εδώ! 

Μετά το πέρας της εκδρομής μας, θα μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο για να αφήσουμε πίσω μας τη γοητευτική 

Ραϊατέα και να πετάξουμε για τη Μπόρα Μπόρα, το 

«μαργαριτάρι του Ειρηνικού», ένα κόσμημα στο λαμπερό 

γαλάζιο του απέραντου ωκεανού. Το νησί αυτό, που δεν 

περιλαμβάνεται στα περισσότερα προγράμματα λόγω του 

πολύ υψηλού κόστους, αποτελεί τόπο διακοπών για τους 

αστέρες του Χόλυγουντ. Η δαντελωτή ακτογραμμή, η 

γαλαζοπράσινη θάλασσα, ο υπέροχος βυθός με τα τροπικά 

ψάρια και κοράλλια, οι πανύψηλοι κοκκοφοίνικες, η 

οργιώδης βλάστηση που διακόπτεται από λωρίδες λευκής 

άμμου, τα τροπικά φρούτα και οι χαμογελαστοί άνθρωποι 

μας υπόσχονται μια πραγματικά ονειρεμένη διαμονή. Άφιξη 

στο νησί και μεταφορά με πλοιάριο στο ξενοδοχείο μας. 

Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την 

Μπόρα Μπόρα. Διανυκτέρευση.  

 

11η ημέρα: Μπόρα Μπόρα – κρουαζιέρα και τάισμα 

καρχαριών! 

Ίσως η πιο συναρπαστική μέρα του ταξιδιού! 

Επιβιβαζόμαστε στις χαρακτηριστικές τοπικές βάρκες, έτσι 

ώστε να μπορούμε να δούμε τα πολύχρωμα ψάρια, τα 

σαλάχια και διάφορα είδη καρχαριών,ειδικά ο 

μαυροπτέρυγος καρχαρίας,ο οποίος αποτελεί ένα από τα 

πιο όμορφα είδη καρχαρία! 

Η λιμνοθάλασσα, κέντρο της ζωής του νησιού, είναι και το 

κέντρο για πολλές εκδρομές και δραστηριότητες. Μία από τις 

πιο δημοφιλείς, είναι το τάισμα των καρχαριών. Μέσα στο 

νερό, που σας ανεβαίνει μέχρι το στήθος, παρακολουθείτε 

ντόπιους δύτες να ταΐζουν καρχαρίες των υφάλων, μήκους 

1,30 μέχρι και 1.60 μέτρων. Το ίδιο γίνεται και με μεγάλα φιλικά 

σελάχια. Είναι απόλυτα ασφαλές και πολύ διασκεδαστικό! 

Τόσο ο ήχος από τα γιουκαλίλι όσο κι ο ντόπιος βαρκάρης 

που οδηγεί την βάρκα ,θα μας «οδηγήσουν» σε μια νησίδα, 

όπου θα έχουμε ένα νοστιμότατο γεύμα παραδοσιακών 

πιάτων. 

Τα τραπέζια πάνω στην άμμο,τα πόδια στο νερό κι εμείς 

απολαμβάνουμε το πιο διασκεδαστικό και νόστιμο 

γεύμα,που είχαμε ποτέ! Καρχαρίες σε προφυλαγμένη 

περιοχή και κολύμπι με σαλάχια!    Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

12η ημέρα: Μπόρα Μπόρα (ξενάγηση) 

Ξεκινάμε σήμερα για την εξερεύνηση του νησιού, με όχημά 

μας ένα παραδοσιακό, ανοιχτό φορτηγό που θα μας 

σεργιανίσει στην Μπόρα Μπόρα, από τον παραδεισένιο 

κόλπο Φαανουί και τα παλιά αμερικανικά πολυβολεία του Β’ 

ΠΠ, μέχρι τις παραλίες Ανάου και Ματίρα. Θα περάσουμε και 

από το διάσημο εστιατόριο-μπαρ Bloody Mary, στέκι 

διασήμων και προσωπικοτήτων για να απολαύσουμε και 

εμείς το ποτό μας! Διανυκτέρευση στην Μπόρα Μπόρα. 

 

 

 

Η λιμνοθάλασσα ανάμεσα  

στα νησιά Ραϊατέα και Ταχάα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13η ημέρα: Μπόρα Μπόρα – πτήση για Παπεέτε 

Σήμερα θα αφήσουμε το πανέμορφο νησί της Μπόρα 

Μπόρα και αφού μεταβούμε με πλοιάριο στο αεροδρόμιο, 

θα πετάξουμε για την Παπεέτε. Άφιξη στην πρωτεύουσα της 

Γαλλικής Πολυνησίας, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και χρόνος για χαλάρωση. Διανυκτέρευση 

στην Παπεέτε. Διανυκτέρευση.  

 

14η ημέρα: Παπεέτε – Παρίσι – Αθήνα  

Νωρίς το πρωί μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο της Παπεέτε 

για να επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας, μέσω 

ενδιάμεσων σταθμών. 

 

15η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μαζί σας τη φωτογραφική 

σας μηχανή, άνετα ρούχα και παπούτσια, καπέλο, 

αντιηλιακή κρέμα, αντικουνουπικό, γυαλιά ηλίου και 

μπουκάλι με νερό κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων και 

των δραστηριοτήτων. 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Η σειρά επίσκεψης στα νησιά 

της Γαλλικής Πολυνησίας 

ενδέχεται να τροποποιηθεί, 

χωρίς να παραλειφθεί τίποτα. 



 
 

 

** 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 Versus Travel 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 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 12.08.2022  

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 6.390 
€ 6.570 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 7.630 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση για overwater bangalow στην Μπόρα Μπόρα 490 € και για 

τις 3 διανυκτερεύσεις για περιορισμένο αριθμό δωματίων 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 1.950 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. 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 την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

**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 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό Αθήνα-Λος Άντζελες, Παπεέτε-Αθήνα. 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης και πλοιάριο 

για τις μεταφορές μέσα στα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας 

 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup. και 3*.  

 ΤΑΪΤΗ: InterContinental Tahiti 4* 

 ΜΟΟΡΕΑ: Manava Beach Resort 4* 

 ΡΑΪΑΤΕΑ: Raiatea Lodge 3* 

 ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ: InterContinental Le Moana 4* sup. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στη Γαλλική Πολυνησία, 

πρωινό στο Λος Άντζελες. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας αρχηγός 

 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 (δεν ισχύει για τις 

αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, βίζες, 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.α.). 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:  € 990 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 

την ημερομηνία εξόδου από την 

κάθε χώρα.  

 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 σάιτ 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 1.300€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

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 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, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

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

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! 

 

 

 

 

 

 

 


