
 

  

Ταξίδι στις Ελβετικές και Γαλλικές Άλπεις με διαμονή στη Γενεύη 

Γενεύη – Υβουάρ – Εβιάν – Μοντρέ – Glacier 3000 – Αννεσί 

Σαμπερί – Γκρενόμπλ – Λωζάννη – Γκριγιέρ – Κλυζ – Σαμονί 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 21.12, 28.12       6 ημέρες                                                                                                         



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλπεις 

Ταξίδι στη χειμωνιάτικη Κεντρική 

Ευρώπη και τους μαγευτικούς 

ορεινούς όγκους των Άλπεων. 

Με αφετηρία μας τη Γενεύη 

απολαμβάνουμε τις ελβετικές 

και γαλλικές Άλπεις, από τους 

παγετώνες στο Glacier 3000 

μέχρι το διάσημο Σαμονί, 

επισκεπτόμαστε απίστευτα 

γραφικά χωριά και 

ανακαλύπτουμε μία πλευρά 

της ηπείρου μας με εκπληκτικές 

φυσικές ομορφιές και τοπία 

που κόβουν την ανάσα!... 



 

 
  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Το διαφορετικό 6ήμερο πρόγραμμα του Versus στη χιονισμένη Κεντρική Ευρώπη, στην 

καρδιά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με εκδρομές σε κορυφαία χειμερινά 

θέρετρα της Ελβετίας και της Γαλλίας, απολαμβάνοντας τις περίφημες Άλπεις! Με έδρα μας 

τη Γενεύη εξερευνούμε και από τις δύο πλευρές τη Λίμνη Λε Μαν και εξορμούμε σε 

μεσαιωνικά χωριά και κοσμοπολίτικα θέρετρα και σε ένα ταξίδι που… μυρίζει γιορτινή 

Ευρώπη! 

 

Ειδικότερα: 

 

➢ Απευθείας πτήσεις για τη Γενεύη με τη Swiss. 

➢ Σπάνια διαμονή στη Γενεύη, που λόγω υψηλού κόστους είναι «καταδικασμένη» σε 

μονοήμερες επισκέψεις από άλλες πόλεις. Ειδικά την περίοδο των γιορτών η διαμονή στην 

πόλη της Γενεύης είναι πολύ ακριβή: στο Versus ωστόσο επιλέγουμε τη Γενεύη για τη διαμονή 

μας ως την ιδανικότερη βάση για την πραγματοποίηση του προγράμματός μας.  

➢ Πλήρης πανοραμικός γύρος της λίμνης Λε Μαν (ή λίμνη της Γενεύης) στις καλύτερες 

γωνιές της Ελβετίας και της Γαλλίας. 

➢ Διαμονή στη Γενεύη στο ξενοδοχείο Warwick Geneva 4* με πρωινό. 

➢ Είσοδος στο καταπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο Glacier 3000, στις Ελβετικές Άλπεις! 

➢ Περιλαμβάνεται και διπλή διαδρομή με το τελεφερίκ στο Glacier 3000! 

➢ Επίσκεψη στο διάσημο χιονοδρομικό κέντρο Σαμονί (Chamonix) στις Γαλλικές Άλπεις  

➢ Προσεκτικά σχεδιασμένες επισκέψεις και περιηγήσεις. 

➢ Επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Υβουάρ, ένα από τα Πιο Όμορφα Χωριά της Γαλλίας! 

➢ Διαδρομές στο μεσαιωνικό δουκάτο της ΣαΒοΐας, με επισκέψεις όχι μόνο στο Υβουάρ 

αλλά και στα υπέροχα χωριά Αννεσί και Σαμπερί.  

➢ Περιήγηση στη Γενεύη και στη Λωζάννη, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις στις όχθες της 

λίμνης Λε Μαν. 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

➢ Με Έλληνα αρχηγό/συνοδό που θα είναι συνεχώς μαζί σας. 

➢ Προσοχή οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων, τα checkpoints, καθώς και τα 

φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά, έκδοσης Versus 

Travel. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γιορτινή Ευρώπη στα καλύτερα της, στα πιο φημισμένα χειμερινά θέρετρα των Άλπεων, 

με την ποιότητα Versus και τη φροντίδα στην οργάνωση των ταξιδιών όπως σας έχουμε 

συνηθίσει. Επιλέγουμε για έδρα μας τη Γενεύη, σε ολόκληρη τη διάρκεια του ταξιδιού μας, 

ώστε να έχουμε τη δυνατότητα πολλαπλών ημερήσιων εκδρομών χωρίς να χάνουμε χρόνο. 

Οι Γαλλικές και οι Ελβετικές Άλπεις ξεδιπλώνονται μπροστά μας σε ένα τοπίο μαγικό που 

απολαμβάνουμε στο έπακρο! 

• Περιηγηθείτε στη Γενεύη, στη δυτική άκρη της λίμνης Λε Μαν 

• Χαρείτε το χιόνι στον παγετώνα στο Glacier 3000 στις Ελβετικές Άλπεις! 

• Σεργιανίστε στη μεσαιωνική Υβουάρ και διαπιστώστε γιατί συγκαταλέγεται στα Πιο 

Όμορφα Χωριά της Γαλλίας! 

• Μείνετε έκθαμβοι στη θέα της Γκρενόμπλ να περιβάλλεται από τις χιονοσκέπαστες 

βουνοκορφές! 

• Απολαύστε το χιόνι αλλά και τη μοναδική κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στο Σαμονί, από 

τα κορυφαία χειμερινά θέρετρα της Γαλλίας και ολόκληρης της Ευρώπης.  

• Δοκιμάστε μοναδικά ελβετικά τυριά στο Γκριγιέρ! 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ξεκινάμε από τη Γενεύη που θα αποτελέσει και τη βάση μας καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας. 

Περιηγούμαστε τόσο στην Ελβετία όσο και στη Γαλλία, με άξονά μας πάντοτε τους ορεινούς 

όγκους των Άλπεων! Σαν σε χρονομηχανή μεταφερόμαστε πίσω στον χρόνο στην Υβουάρ, από 

τα ωραιότερα μεσαιωνικά χωριά της Σαβοΐας, συνεχίζουμε στο Εβιάν, κάνουμε στάση στο 

Μοντρέ και ερχόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Glacier 3000 για να απολαύσουμε το χιόνι και 

την απίστευτη θέα στις Άλπεις! Συνεχίζουμε την εξερεύνηση χωριών όπως το Αννεσί και το 

Σαμπερί με το έντονο μεσαιωνικό άρωμα και την καταπληκτική αρχιτεκτονική, και γνωρίζουμε την 

Γκρενόμπλ, εντυπωσιακή πόλη στις παρυφές των Γαλλικών Άλπεων. Περιηγούμαστε και στη 

βόρεια πλευρά της λίμνης της Γενεύης, με στάσεις στη διάσημη Λωζάννη και στο Γκριγιέρ, με τη 

μεγάλη παράδοση στα πεντανόστιμα ελβετικά τυριά! Πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι μας κάνουμε 

στάση στο Κλυζ και φυσικά δεν παραλείπουμε να έρθουμε στο φημισμένο Σαμονί, από τα πιο 

κοσμοπολίτικα χειμερινά θέρετρα της Ευρώπης! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1823 21/12/2022 ΑΘΗΝΑ – ΓΕΝΕΥΗ 15:00 16:55 

LX 1822 26/12/2022 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 10:35 14:15 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LX 1823 28/12/2022 ΑΘΗΝΑ – ΓΕΝΕΥΗ 15:00 16:55 

LX 1822 02/01/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 10:35 14:15 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες … 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ελβετία, ο πλούτος της Ευρώπης 

Όταν ακούμε Ελβετία σκεφτόμαστε ρολόγια, σοκολάτες, χιονοδρομικά θέρετρα, λίμνες, Άλπεις, 

Έβερεστ και ιλιγγιώδεις τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάνω κάτω αυτά συνθέτουν την κεντρική αυτή 

χώρα της Ευρώπης, που δεν την άγγιξαν ούτε οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι… αυτό για οικονομικούς 

λόγους βεβαίως. Πρωτεύουσά της είναι η Βέρνη και μεγαλύτερη πόλη της η Ζυρίχη. Άλλα σημαντικά 

αστικά κέντρα είναι η Βασιλεία, η Γενεύη, η Λωζάνη και το Βίντερτουρ. Κυριότερες λίμνες της είναι οι: 

Μποντενζέε ή Λίμνη Κωνσταντίας που συνορεύει με τη Γερμανία, Λεμάν ή λίμνη Γενεύης και Λωζάνης, 

Νεσατέλ στην πόλη Νεσατέλ, Ματζόρε στη βόρεια όχθη βρίσκεται το Λοκάρνο, Λουκέρνης στις όχθες 

της βρίσκεται η Λουκέρνη, Ζυρίχης στη βόρεια όχθη βρίσκεται η Ζυρίχη, Λουγκάνο στα σύνορα με 

την Ιταλία. Γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της είναι ο Σεν Μόριτζ, το Νταβός, το Κουρ και η Αρόζα. 

Επίσης από τις Ελβετικές Άλπεις πηγάζουν τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης: ο Ρήνος κι ο 

Δούναβης και ο Ροδανός.Όμως η Ελβετία, πέρα από ιδιαίτερη μορφολογία εδάφους (είναι ολόκληρη 

βουνά και οροπέδιο), οικονομική ανάπτυξη και βιομηχανία, έχει να επιδείξει και πολιτισμό. Από τον 

17ο αιώνα έγινε σπουδαίο πνευματικό κέντρο παρότι η έλλειψη εθνικής γλώσσας ταύτισε την ελβετική 

φιλολογία και σκέψη με τη γερμανική και τη γαλλική. Η Ελβετία είναι η πατρίδα του φιλόσοφου και 

κοινωνιολόγου Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του οικονομολόγου και κοινωνιολόγου Παρέτο, του ποιητή Βριντέλ. 

Από τους νεότερους ξεχωρίζουν οι γερμανόφωνοι θεατρικοί συγγραφείς Μαξ Φρις και Φρίντριχ 

Ντύρενματ και οι γαλλόφωνοι πεζογράφοι Κάρολος Ραμύζ, Έρμαν Έσσε και Καρλ Σπίτελερ – οι δύο 

τελευταίοι είναι νομπελίστες. Τέλος η ευρωπαϊκή παιδαγωγική σήμερα οφείλει σήμερα τις βάσεις της 

στον ρομαντικό ελβετό Γιόχαν Χάινριχ Πεσταλότσι. Επίσης, ο διασημότερος αρχιτέκτονας του 20ου 

αιώνα, ο πρωτοπόρος του μοντερνισμού Λε Κορμπυζιέ είναι Ελβετός. Όπως και στον χώρο των 

εικαστικών ο μεγάλος μοντερνιστής ζωγράφος Πάουλ Κλέε και ο εξίσου σημαντικός γλύπτης 

Αλμπέρτο Τζιακομέτι. Όμως η Ελβετία έχει να επιδείξει και ποπ κουλτούρα… Ο πρώτος διαγωνισμός 

τραγουδιού της Eurovision, έγινε το 1956 στο Λουγκάνο. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στην Ελβετία δεν είναι άλλη από το φοντύ! Ένα κατσαρολάκι 

γεμάτο από λιωμένο τυρί, τέσσερις φίλοι ακροβολισμένοι γύρω του, μπόλικο ψωμάκι για όλους και η 

απόλαυση ξεκινά! 

 

Το φοντύ είναι το εθνικό φαγητό της Ελβετίας. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε φυσικά να το βρείτε όλο τον 

χρόνο, αλλά πώς να το κάνουμε, «τραβιέται» πιο πολύ τον χειμώνα.  

 

Η ιστορία του, όπως και η ιστορία για τα καλύτερα σ’ αυτή τη ζωή, είναι απλή και ταπεινής καταγωγής: 

το φοντύ «γεννήθηκε» από την ανάγκη κάποτε των Ελβετών χωρικών να περνούν τους κρύους χειμώνες 

με τα λιγοστά τους μέσα. Ναι, η Ελβετία δεν ήταν πάντα η πρωτεύουσα των τραπεζών και των 

σφραγισμένων θυρίδων… Οι κάτοικοι της υπαίθρου λοιπόν δεν είχαν πολλά για να γεμίσουν το τραπέζι 

τους: το ψωμί τους, λιγοστό κρασί και άφθονο τυρί. Το τυρί όμως γινόταν με τον καιρό πιο σκληρό, για 

μπορέσουν λοιπόν να το καταναλώσουν σκέφτηκαν να το ζεσταίνουν στην κατσαρόλα μέχρι να 

λιώσει. Στα γαλλικά «λιώνω» λέγεται «fondre» και κάπως έτσι γεννήθηκε (και ετυμολογικά) το φοντύ! 

 

Ωραία όλα αυτά, πες πως το φτιάξαμε το φοντύ. Πώς θα το φάμε όμως; Γνωστοί λάτρεις της 

λεπτομέρειας οι Ελβετοί, έχουν την τελετουργία τους και για το φοντύ. Το σκεύος λοιπόν με το λιωμένο 

τυρί τοποθετείται στο μέσον του τραπεζιού. Ο καθένας έχει μπροστά του το πιάτο του και το πιρούνι 

του, και σε ένα καλαθάκι υπάρχουν κομμάτια ψωμιού, αρκετά για όλους. Ο κάθε συνδαιτημόνας 

λοιπόν παίρνει με το πιρούνι του ένα κομμάτι ψωμί και το βουτάει στο τυρί. Πώς ακριβώς το βουτάει; 

Βάζει το πιρούνι με το ψωμί βαθιά στο σκεύος με το τυρί, το ανακατεύει σχηματίζοντας ένα οχτώ και 

μαζεύει τυρί από τον βυθό του σκεύους. Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια διότι έτσι όλοι βοηθούν 

ώστε να μην κολλήσει τελικά το τυρί στον πάτο του σκεύους. 

 

Καθώς έπειτα σηκώνει το πιρούνι του, πρέπει να το κρατήσει ένα-δυο δευτερόλεπτα πάνω από το 

κατσαρολάκι, ώστε να κρυώσει ελαφρά και να στάξει μέσα στο σκεύος και έπειτα, με γρήγορες 

κινήσεις, να το φέρει στο στόμα. Προσοχή! Το πιρούνι ΔΕΝ πρέπει να ακουμπήσει τα χείλη διότι, -

θυμηθείτε!- θα το ξαναβάλουμε στο κατσαρολάκι για την επόμενη μπουκιά μας, δεν είναι ευγενικό 

λοιπόν (ούτε και υγιεινό) να γλείψουμε το πιρούνι που θα βουτήξουμε ξανά στο φοντύ. 

 

Ένα μέγα ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι το εξής: και τι θα κάνω αν το ψωμάκι με το τυρί πέσει μέσα 

στο κατσαρολάκι; Οι Ελβετοί πολλές  φορές αποφασίζουν από πριν τι θα γίνει, βάζοντας κάτι σαν 

στοιχήματα: αν χάσεις την μπουκίτσα σου, θα πιείς ένα ποτήρι κρασί ή θα παραχωρήσεις τη σειρά σου 

στον επόμενο. Be creative! 

 

Τέλος, καθώς το φοντύ σιγά-σιγά θα τελειώνει, στον πάτο της κατσαρόλας θα σχηματίζεται μία 

κρούστα: «la religieuse» την λένε οι Ελβετοί, που θα πει «η θρήσκα». Βιαστείτε, διότι είναι μάλλον το πιο 

λαχταριστό μέρος του φοντύ! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΓΕΝΕΥΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Γενεύη, στο δυτικό, γαλλόφωνο τμήμα της 

Ελβετίας. Χτισμένη στη νότια πλευρά της ομώνυμης 

λίμνης, η Γενεύη είναι γνωστή ως πόλη όπου 

εδρεύουν πολυάριθμοι Διεθνείς Οργανισμοί, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Έδρας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ: εκδρομή ΙΒΟΥΑΡ – ΕΒΙΑΝ – 

ΜΟΝΤΡΕ – GLACIER 3000 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε για μια 

γεμάτη ημέρα! Κινούμαστε προς τα ανατολικά, 

μπαίνουμε στη Γαλλία και ερχόμαστε στην πρώτη 

στάση της διαδρομής μας, το μεσαιωνικό χωριό 

της Υβουάρ (Yvoire). Χτισμένη όπως και η Γενεύη 

στην όχθη της λίμνης, στην περιοχή της Άνω 

Σαβοΐας, η Υβουάρ συγκαταλέγεται στον επίσημο 

κατάλογο με τα Πιο Όμορφα Χωριά της Γαλλίας και 

δεν θα δυσκολευτούμε να καταλάβουμε το γιατί. Με 

πάνω από 700 χρόνια ιστορίας, τα τείχη και το 

κάστρο του 14ου αιώνα μα κυρίως με τα υπέροχα 

πετρόκτιστα σπίτια της, η Υβουάρ είναι απίστευτα 

γραφική και θα μας ενθουσιάσει. 

Προσεγγίζουμε στη συνέχεια την λουτρόπολη 

Εβιάν, παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή του 

ομώνυμου εμφιαλωμένου νερού. Φτάνοντας στη 

συνέχεια στον ανατολικό μυχό της λίμνης της 

Γενεύης μπαίνουμε ξανά σε ελβετικό έδαφος και 

ερχόμαστε στο Μοντρέ μία από τις πιο όμορφες 

πόλεις της Ελβετίας θέρετρο ιδιαίτερα δημοφιλές 

στους κύκλους του  διεθνούς τζετ σετ. Η πόλη είναι 

επίσης γνωστή για την πληθώρα των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και φεστιβάλ που εκτυλίσσονται εκεί 

όλο το χρόνο με το Jazz Festival να αποτελεί μία 

από τις κορυφαίες μουσικές συναντήσεις 

παγκοσμίως.   

Επόμενος, και κορυφαίος σταθμός της ημέρας, 

είναι στο Glacier 3000, στις Άλπεις της Βέρνης. Είναι 

ένας παγετώνας που απλώνεται στις ελβετικές 

Άλπεις και κάθε χειμώνα (μέχρι και τις αρχές 

Μαΐου!) συγκεντρώνει τους απανταχού λάτρεις του 

Γενεύη 

Υβουάρ 

Εβιάν 

Μοντρέ 
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σκι και των χειμερινών αθλημάτων σε ένα πελώριο 

Snow Park. Απολαύστε το χιόνι όπως ποτέ άλλοτε, 

ατενίστε την απίστευτη θέα με τις χιονισμένες 

βουνοκορφές με το βλέμμα να φτάνει μέχρι το 

περίφημο Μάτερχορν και βάλτε σε δοκιμασία τις 

γνώσεις σας στο σκι! 

Επιστροφή στη Γενεύη και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - εκδρομή στη Γαλλία: ΑΝΝΕΣΙ – 

ΣΑΜΠΕΡΙ – ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για μία νέα 

εκδρομή στη Γαλλία! Σήμερα κατευθυνόμαστε 

νότια, με πρώτο μας σταθμό την πόλη Αννεσί, 

χτισμένη πάνω στην ομώνυμη λίμνη στους 

πρόποδες των Γαλλικών Άλπεων και είναι μία από 

τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της 

Γαλλίας.  

Η λίμνη Αννεσί δημιουργήθηκε από παγετώνες, 

είναι τιρκουάζ (!) μοιάζει με φυσική πισίνα και 

θεωρείται από τις καθαρότερες της Ευρώπης. Σε 

αυτή εκβάλλουν τα γραφικά κανάλια που 

διασχίζουν την πόλη και δημιουργούν ένα τοπίο 

ειδυλλιακό.  

Στην Αννεσί θα κάνουμε μία απολαυστική βόλτα με 

τα πόδια μέσα στα κανάλια της παλιάς πόλης. Θα 

δούμε το Κάστρο του Νησιού, μια πρώην φυλακή 

του 12ου αι. (ως τη Γαλλική Επανάσταση). Θα 

δούμε επίσης, το βασιλικό Κάστρο Ανεσί, το οποίο 

σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Και φυσικά θα 

περάσουμε από το Νο 1 τουριστικό αξιοθέατο της 

πόλης, τη Γέφυρα της Αγάπης. Θα διασχίσουμε τη 

γέφυρα και θα περάσουμε στους καταπράσινους 

Κήπους της Ευρώπης με τη συγκλονιστική θέα 

προς τη λίμνη και την πόλη. Αν ο χρόνος το 

επιτρέπει, δοκιμάστε και τη φημισμένη τοπική 

λιχουδιά: σάντουις ρακλέτ με λιωμένο αλπικό τυρί… 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας η Σαμπερί, 

πρωτεύουσα του Δουκάτου της Σαβοΐας από τον 

12ο αιώνα στην Κοιλάδα του Ροδανού. Η πόλη 

εκτείνεται από τις πλαγιές των αμπελώνων της 

Κοιλάδας της Σαβοΐας έως σχεδόν τις όχθες της 

λίμνης Μπουρζέ. Διαθέτει πλούσια αρχιτεκτονική 

κληρονομιά και λόγω της τοποθεσίας της στις 

Άλπεις πλαισιώνεται από συγκλονιστικά φυσικά 

τοπία.  

Εμείς στην ξενάγησή μας στη Σαμπερί θα 

περπατήσουμε μέσα στο μεσαιωνικό ιστορικό 

κέντρο και θα δούμε το ομώνυμο κάστρο που 

υπήρξε βασιλική κατοικία από τον 13ο αιώνα και 

που σήμερα στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες. Θα 

Glacier 3000 

Αννεσί 

Αννεσί 

Σαμπερί 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δούμε επίσης το Νο 1 έμβλημα της πόλης, το 

Σιντριβάνι των Ελεφάντων που κατασκευάστηκε το 

1838 προς τιμήν του Κόμη του Μπουάν για τις 

στρατιωτικές νίκες του στην Ινδία. Επόμενη στάση 

μας θα είναι ο γοτθικός ναός του Αγίου 

Φραγκίσκου της Σαλ, που κατασκευάστηκε τον 18ο 

αιώνα και ο οποίος διαθέτει μια εντυπωσιακή 

συλλογή τοιχογραφιών με την τεχνική της 

οφθαλμαπάτης.  

Τελευταίος σταθμός της ημέρας η Γκρενόμπλ, 

πανέμορφη πόλη στην αγκαλιά των Γαλλικών 

Άλπεων. Η θέα με τις χιονισμένες βουνοκορφές 

που φαίνεται να στεφανώνουν την Γκρενόμπλ είναι 

μοναδική, ενώ σημειώστε πως η πόλη 

προσφέρεται για ατελείωτο περπάτημα: θεωρείται 

ως η πιο… φλατ πόλη στη Γαλλία, παρότι βρίσκεται 

τόσο κοντά στις Άλπεις! Θα χαρούμε λοιπόν τη 

βόλτα μας στην Γκρενόμπλ, την Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2022, και στη 

συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Γενεύη. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ (ξενάγηση) – εκδρομή σε 

ΛΩΖΑΝΝΗ – ΓΚΡΙΓΙΕΡ 

Πάμε σήμερα να γνωρίσουμε την πόλη που μας 

φιλοξενεί αυτές τις μέρες, την κοσμοπολίτικη 

Γενεύη. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης, 

θα δούμε το περίφημο μεγάλο σιντριβάνι, το ύψος 

του νερού του οποίου φθάνει τα 140 μέτρα, θα 

δούμε το μνημείο της Μεταρρύθμισης, τον 

Καθεδρικό ναό, το σπίτι του Καποδίστρια, το 

Δημαρχείο, το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και 

άλλα πολλά.  

Όμως η ημέρα μας δεν έχει ακόμα αρχίσει: 

αφήνουμε τη Γενεύη για μία ακόμα εκδρομή, και 

κινούμαστε στη βόρεια πλευρά της λίμνης Λε Μαν, 

με πρώτο μας σταθμό τη Λωζάνη. Γνωστή σε εμάς 

για την ομώνυμη Συνθήκη που υπογράφηκε εδώ το 

1924, η Λωζάνη θεωρείται «μεγαλούπολη» για τα 

ελβετικά δεδομένα, δεν παύει ωστόσο να είναι 

γραφική και όμορφη, αλλά και προικισμένη με 

εξαιρετικό location. Στα αξιοθέατά της ξεχωρίζει ο 

καθεδρικός της Παναγίας (Νοτρ Νταμ) του 12ου 

αιώνα! 

Διαφορετικό είναι το σκηνικό που συναντάμε στην 

επόμενη επίσκεψη της ημέρας, καθώς ερχόμαστε 

σε μία από τις «κοιτίδες» των ορεσίβιων 

τυροκόμων, την Γκριγιέρ. Η κουκλίστικη αυτή 

καστροπολιτεία μοιάζει ξεχασμένη στον ύπνο της 

ωραίας κοιμωμένης, ανέγγιχτη από το άγχος και 

Λωζάννη 

Γκρενόμπλ 

Γκριγιέρ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τον σύγχρονο ρυθμό ζωής. Αφού απολαύσουμε 

τη βόλτα μας στην Γκριγιέρ, επιστρέφουμε στη 

Γενεύη. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ – εκδρομή στη Γαλλία: ΚΛΥΖ – 

ΣΑΜΟΝΙ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε ξανά για τη 

Γαλλία, αυτή τη φορά με τελικό μας προορισμό το 

περίφημο χειμερινό θέρετρο του Σαμονί! 

Καθοδόν κάνουμε στάση στην πόλη Κλυζ (Cluses), 

ακόμη μία όμορφη πόλη της Άνω Σαβοΐας, που 

μεταξύ άλλων ξεχωρίζει για την έντονη παρουσία 

της στα τεχνολογικά τεκταινόμενα της Γαλλίας, με 

παράδοση στην κατασκευή μεταλλικών 

μικροεξαρτημάτων.  

Όμως το highlight της ημέρας είναι το διάσημο 

Σαμονί, ένα από τα πρώτα χειμερινά θέρετρα της 

Γαλλίας. Βρίσκεται στο περίφημο Μονμπλάν, 

ιδανική τοποθεσία για χειμερινά σπορ που δικαίως 

φιλοξένησε και τους πρώτους Χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες το 1924. Θα έχουμε πολύ 

χρόνο στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε το 

τοπίο, το χιόνι και τον απίστευτα καθαρό αέρα! 

Επιστροφή στη Γενεύη και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ – Πτήση Επιστροφής 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην 

πτήση επιστροφής μας.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Σαμονί 



 

 
 

 

 

** 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. 

Νιώστε 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 

 Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη*  Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  21.12 

€ 989 

 

€ 1.209 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.579 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 610 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  28.12 

€ 1.099 

 

€ 1.319 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.689 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 660 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν 

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

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 

50 € το άτομο με μεταφορές. 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις τιμές των 

εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησήσας, κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην 

περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς 

πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον 

ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.  

➢ Οι τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

➢ Πρωινό καθημερινά 

➢ Είσοδος στο χιονοδρομικό κέντρο Glacier 

3000 και διπλή διαδρομή με το τελεφερίκ. 

➢ Μετακινήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις, 

ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Έμπειρος Έλληνας τοπικός συνοδός  

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα 

Ελληνικά 

➢ 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 εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(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.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: €340 

➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα 
 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας 

έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον 

αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα 

λόγω μη ανανέωσης του διαβατηρίου 

σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν τα 

όποια διαδικαστικά για την έκδοση 

βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το 

Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη 

για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο. 

• Συνιστούμε να έχετε μαζί σας, όταν 

ταξιδεύετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-

Υγείας. 

• 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 στν, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 250 €.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

mailto:data@versustravel.eu


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς 

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

σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 

εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το 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.  

• VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο VersusClub αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτετεςστο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του VersusClub – 

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

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια 

Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον 

αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της 

αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που δεν 

καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

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

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 

τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος VersusLive 

μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

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

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

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

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

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

ένα ταξίδι του VersusTravel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

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

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

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας. 

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το 

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

• για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

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

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


