
 

 

 

 

 

  

Χανιά, Ελαφονήσι, Μπάλος, Γραμβούσα,  
Παλαιόχωρα, Σφακιά, Ρέθυμνο 

  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 19.7, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8, 30.8, 6.9, 13.9, 20.9  8, 9 ημέρες 

Δυτική Κρήτη 
Το καμάρι της Μεσογείου 



 

 
 

Δυτική Κρήτη 
Όλος ο κόσμος σε μισό νησί... Μπορεί το 
ανατολικό τμήμα του νησιού να κατέχει το 
μερίδιο του λέοντος στο αρχαιολογικό 
κλέος, όμως η Δύση κερδίζει εύκολα το 
στέμμα. Eνετικές παλιές πόλεις, 
φοινικοδάση και μοναδικοί αρχαιολογικοί 
χώροι. Ανόθευτα χωριά όπου οι sui generis 
Κρητικοί διατηρούν ευλαβικά τις 
παραδόσεις, αλλά και μια διάσημη κουζίνα 
με συνταγές που δεν έμειναν στο 
χρονοντούλαπο. Σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων και πέντε θαλασσών ανάμεσα σε 
Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Ανέκαθεν ήταν 
σημείο συνάντησης διαφορετικών λαών και 
ετερόκλητων πολιτισμών. Ζεστασιά, 
ενέργεια, φιλοξενία, µύθοι και ιστορία σας 
περιµένουν να ζήσετε το δικό σας 
παραµύθι. Εδώ γεννήθηκε ο Μινωικός 
πολιτισµός.  Ένας τόπος στολισµένος µε 
κρυφές οµορφιές ανάµεσα τους 
µοναστήρια που χρονολογούνται αιώνες 
πριν, σπίτια που στέκονται αγέρωχα µε τον 
χρόνο να έχει αφήσει τους λεκέδες του 
πάνω τους σαν τατουάζ. Φυσικά ποτάµια, 
φαράγγια, κάστρα και αµέτρητα χιλιόµετρα 
πολύχρωµων παραλιών συµπληρώνουν το 
κάδρο της πολυσύνθετης οµορφιά της 
δυτικής Κρήτης. Πολυάριθµες ακρογιαλιές 
που θα µείνουν χαραγµένες για πάντα στην 
µνήµη σας, φοβερά beach bars για πιο… 
«εκστατικές» καταστάσεις και nightlife για 
όλα τα γούστα. Από το εξωτικό Ελαφονήσι 
έως τα παραδοσιακά Σφακιά... 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
VERSUS 

Ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα με στόχο να μάς μυήσει 
στα μυστικά της κρητικής κουλτούρας, εξερευνώντας 
αρχαίους πολιτισμούς και κρυμμένους θησαυρούς. Εδώ 
θα συναντήσουμε την απροσδόκητα γρήγορη αλλαγή 
προσώπων και χαρακτήρων καθώς είναι γεµάτη µε 
«αρµαθιές» βοτάνων, φυτά που ευωδιάζουν, εσπεριδοειδή 
που είναι σε πλήρη ευφορία, αµπελώνες και φυσικά 
«λιόφυτα». Εξερευνούμε την Παλιά Πόλη των Χανίων και το 
Ενετικό Λιμάνι, κάνουμε βουτιές στο πολυφωτογραφημένο 
Ελαφονήσι με τα καταγάλανα κρυστάλλινα νερά, 
ανακαλύπτουμε τον Μπάλο και το νησί της Γραμβούσας ή 
αλλιώς "το νησί των πειρατών" και φθάνουμε έως τα ενετικά 
φρούρια του ρομαντικού Ρεθύμνου.  

 
Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε το Versus 
Travel: 

 

• ∆ιαµονή σε επιλεγµένo ξενοδοχείo resort Lolida 
Beach/Lolida Village  4*, στην παραλία της Αγίας 
Μαρίνας δίπλα στα Χανιά. 

• Ημερήσια κρουαζιέρα στη Γραμβούσα, το “νησί 
των Πειρατών” και τον εξωτικό Μπάλο.  

• Επίσκεψη στη Γαύδο, το “στολίδι του Λιβυκού 
Πελάγους” και ξακουστό νησί της Καλυψώς. 

• Εξερεύνηση στο Τοπολιανό φαράγγι, μήκους 
περίπου 1.500 μέτρων, με πλούσια χλωρίδα και 
σπάνια ενδημικά είδη φυτών. 

• Επίσκεψη στη στοιχειωμένη και απόκοσμη Λίμνη 
Κουρνά  

• Ξενάγηση σε sui generis χωριά όπως Σφακιά, Μηλιά, 
Δελιανά και Επισκοπή. 

 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες. 
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενάντια στα κοινότυπα προγράμματα άλλων ταξιδιωτικών γραφείων, το Versus Travel προτείνει 

ένα συναρπαστικό πρόγραμμα στη Δυτική Κρήτη. Μια χορταστική εξερεύνηση σε πανέμορφα 

σημεία του νησιού, που σχεδιάστηκε για ταξιδιώτες που τους αρέσει να εξερευνούν τις κρυφές 

γωνιές, διαμένοντας σε περιοχές φυσικού κάλους. Ονειρεμένοι λαβύρινθοι με εξαίσια 

αρχιτεκτονικά δείγματα της ενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας στις παλιές πόλεις και στα 

λιμάνια των Χανίων και του Ρεθύμνου, συνιστούν μια εκρηκτική παλέτα που αιχμαλωτίζει τις 

αισθήσεις. 

 

 Πανοραμική θέα των Χανίων από τους τάφους του Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, στο 

λόφο του Προφήτη Ηλία. 

 Εξωτικές βουτιές στο διάσημο και ειδυλλιακό Ελαφονήσι. 

 Περιήγηση στα ανόθευτα και παραδοσιακά Σφακιά. 

 Κάνουμε οικοτουρισμό στην απομονωμένη Μηλιά γυρνώντας το χρόνο πίσω. 

 Ανακαλύπτουμε τα γραφικά χωριά Δελιανά και Επισκοπή. 

 Βουτάμε στη στοιχειωμένη και απόκοσμη Λίμνη Κουρνά. 

 Κατανυκτική επίσκεψη στη Μονή Χρυσοπηγής και στη Μονή Αρκαδίου. 

 Χανόμαστε στα παραμυθένια σοκάκια των μυθικών Χανίων και ανακαλύπτουμε 

κρυμμένους θησαυρούς στο ρομαντικό Ρέθυμνο. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
1η ΗΜΕΡΑ: AΘΗΝΑ- ΧΑΝΙΑ  
Αναχώρηση με το πούλμαν που θα έχουμε μαζί 
μας από το Σύνταγμα για Πειραιά. Επιβίβαση στο 
πλοίο και σαλπάρισμα για Χανιά. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Το υπόλοιπο της 
ηµέρας είναι ελεύθερο για να ανακαλύψουµε τη 
γραφική πόλη. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ΗΜΕΡΑ: Χανιά – Τάφοι Βενιζέλων – Πόλη Χανίων 
– Μονή Χρυσοπηγής – Μάλεμε (γερμανικό 
νεκροταφείο) – Χανιά 
Πλούσιο πρωινό και ξεκινάµε µε ξενάγηση της 
πόλης. Συνεχίζουµε για το ακρωτήρι Χανίων. Εκεί 
θα θαυµάσουµε την πόλη των Χανίων πανοραµικά 
από το σηµείο που είναι οι τάφοι του Ελευθερίου 
και Σοφοκλή Βενιζέλου. Οι τάφοι Βενιζέλων, 
βρίσκονται σε µια έξοχη τοποθεσία επάνω στον 
λόφο του προφήτη Ηλία, µόλις 5 χιλιόµετρα 
ανατολικά από την πόλη των Χανίων. Οι δύο τάφοι 
των Βενιζέλων, ο ένας αντικριστά στον άλλο, 
βρίσκονται µέσα σ' ένα πανέµορφο πάρκο µε 
κήπους, λιθόστρωτα δάπεδα, δροµάκια, 
σκαλοπάτια και πεζούλια, κάτω από την σκιά των 
πεύκων, ενώ αυτό που προσδίδει φοβερή οµορφιά 
στο χώρο είναι το γαλάζιο της θάλασσας και η 
πανοραµική θέα στα Χανιά και στην ευρύτερη 
περιοχή. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Ι.Μ. 
Χρυσοπηγής για ακατάπαυστη μυσταγωγία και 
κατάνυξη υπό την ιεροτελεστία της ασκητικής ζωής 
και της προσευχής. Έπειτα, κατευθυνόμαστε προς 
Μάλεμε, ένα μέρος που αποτέλεσε το σηµείο 
προσγείωσης των Γερµανών αλεξιπτωτιστών που 
εισέβαλαν την Κρήτη το 1941, κατά την έναρξη της 
µάχης της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές 
που έχασαν τη ζωή τους κατά τη µάχη του Μάλεµε 
είναι θαµµένοι στο Γερµανικό Νεκροταφείο. 
Επιστροφή µε προορισµό την πόλη των Χανίων. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ΗΜΕΡΑ: Χανιά ελευθερη ημέρα ή μεταφορά στο 
Λιμάνι Κισσάμου (ημερήσια κρουαζιέρα 
Γραμβούσα/Μπάλος) – Eπιστροφή στα Χανιά 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κίσσαµο όπου 
µετά από ένα σύντοµο καφεδάκι επιβιβαζόµαστε 
στο πλοίο για την ειδυλλιακή παραλία-  
λιµνοθάλασσα του Μπάλου και το νησί της 
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Γραμβούσας. Ο Μπάλος είναι η εξωτική παραλία που 
σχηµατίζεται µεταξύ της χερσονήσου της Γραµβούσας 
και του ακρωτηρίου Τηγάνι, το ένα από τα δύο νησιά 
ακριβώς απέναντι από την λιµνοθάλασσα του 
Μπάλου, ενώ λίγο βορειότερα βρίσκεται το δεύτερο 
νησί, η Άγρια Γραµβούσα. Η Γραµβούσα και ο 
Μπάλος είναι βιότοποι, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
ΝΑΤURΑ 2000! Επιστροφή στα Χανιά, ∆ιακυκτέρευση.  
 
4η ΗΜΕΡΑ: Χανιά  – Παλαιόχωρα – Ελαφονήσι – 
Χανιά 
Πρωινό και αναχώρηση για Παλαιόχωρα. Πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη και επιβίβαση στο πλοιάριο για 
την µετάβασή µας στο πανέµορφο Ελαφονήσι. Το 
Ελαφονήσι (Ελαφόνησος για πολλούς) βρίσκεται στο 
νοτιοδυτικότερο άκρο του νοµού Χανίων και είναι κάτι 
µεταξύ νησιού και χερσονήσου, διότι, για να πάτε θα 
χρειαστεί να περπατήσετε µέσα στο νερό! Τόπος 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και προστατευόµενη 
περιοχή Natura 2000. Θα έλεγε κανείς ότι η φύση 
έκανε το θαύµα της εδώ και αυτός είναι ο λόγος που 
έχει γίνει τόσο δηµοφιλής προορισµός στον νοµό 
Χανίων και την Κρήτη. Αυτό που χαρακτηρίζει το 
Ελαφονήσι και το κάνει µέρος εξωτικό, είναι οι µικρές 
νησίδες µε την πολύ ψιλή λευκή αµµουδιά που ροζίζει 
σε αρκετά σηµεία, η λιµνοθάλασσα που σχηµατίζεται 
και τα τιρκουάζ αβαθή νερά. Επιβίβαση στο πλοιάριο 
και επιστροφή µε προορισµό την πόλη των Χανίων. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: Χανιά  – Χώρα Σφακίων – πλοίο για Γαύδο 
– Χανιά (Προαιρετική η κρουαζιέρα, όσοι δεν θέλουν 
να ακολουθήσουν την κρουαζιέρα είναι ελεύθεροι 
στα Σφακιά και στις παραλίες)  
Πρωινή αναχώρηση για τη Χώρα των Σφακίων ή 
Σφακιά. Τα Σφακιά χαρακτηρίζονται από τη φυσική 
οµορφιά ενός άγριου ορεινού τοπίου το οποίο 
συνδυάζεται µοναδικά µε τη θάλασσα. Θα φάµε 
παραδοσιακά φαγητά και οπωσδήποτε σφακιανές 
πίτες µε ή χωρίς την συνοδεία µελιού. Έπειτα πέρνουμε 
το πλοίο για τη Γαύδο, το στολίδι του Λιβυκού 
Πελάγους, προκειμένου να θαυμάσουμε το ξακουστό 
νησί της Καλυψώς. Αναχώρηση για τον τελικό 
προορισµό της µέρας τα Χανιά, μέσω µιας 
καταπληκτικής διαδροµής. ∆ιανυκτέρευση.  
 
6η ΗΜΕΡΑ: Χανιά – Tοπολιανό φαράγγι – Μηλιά-  
Δελιανά - Επισκοπή- Χανιά 
Αναχώρηση με προορισμό ένα εξαίρετο μνημείο της 
φύσης, το Τοπολιανό φαράγγι, στην Περιφέρεια των 
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Χανίων, στο χωριό Τοπόλια. Το μεγαλοπρεπές, 
άγριας φυσικής ομορφιάς φαράγγι, μήκους 
περίπου 1.500 μέτρων, έχει πλούσια χλωρίδα, με 
σπάνια και ενδημικά είδη φυτών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το σπήλαιο της Αγίας 
Σοφίας με τον ομώνυμο ναό και σταλαγμίτες. Η 
μυθολογική παράδοση θέλει το Τοπολιανό φαράγγι 
να είναι ο τόπος όπου κατοικούσαν Νεράιδες 
(Νύμφες), αλλά και αναπαυόταν ο Τάλως, ο 
φημισμένος χάλκινος γίγαντας της Κρήτης, 
απολαμβάνοντας το χορό και τα τραγούδια των 
Νεράιδων. Συνεχίζουμε για... οικοτουρισμό στη 
Μηλιά, ένα απομονωμένο γραφικό χωριουδάκι που 
μοιάζει να έχει σταματήσει τον χρόνο. Εδώ, δεν 
περνούν αυτοκίνητα, δεν έχει ηλεκτρικό και το βράδυ 
το μόνο που μπορεί να ακούσει κανείς είναι οι ήχοι 
από τα πουλιά και τα γάργαρα νερά. Συνεχίζουμε 
για τα παραδοσιακά Δελιανά και φθάνουμε έως την 
Επισκοπή, ένα από τα πιο αγαπημένα χωριά, 
ανάμεσα στους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων. 
Γραφικά στενά δρομάκια και περίπατοι που μας 
ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, καθώς συναντάμε 
όμορφες εκκλησίες, αγιογραφημένες σύμφωνα με 
την τεχνοτροπία της Κρητικής σχολής. Επιστροφή 
στα Χανιά και διανυκτέρευση.  
 
7η ΗΜΕΡΑ: Ελεύθερη ημέρα στα Χανιά 
Δαιδαλώδης και γοητευτική, η παλιά πόλη των 
Χανίων κρύβεται πίσω από τον φάρο του ενετικού 
λιμανιού και θα σας παρασύρει σε ατέρμονες 
βόλτες κάτω από μωβ μπουκαμβίλιες και πέτρινα 
αρχοντικά. Στην «αγκαλιά» της παλιάς πόλης 
στεγάζονται επίσης σε υπέροχα κτίρια το Ναυτικό 
Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το επιβλητικό 
Μεγάλο Αρσενάλι, όπου θα βρείτε το Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ενώ στην άκρη της 
βρίσκεται και η νοσταλγική σκεπαστή Δημοτική 
Αγορά. Απολαύστε μια ελεύθερη ημέρα στην 
πανέμορφη πόλη των Χανίων, ενώ για όσους 
θέλουν να βρεθούν έξω από τα ανατολικά τείχη, το 
Κουμ Καπί  (τούρκικη προέλευση που σημαίνει Πύλη 
της Άμμου), είναι μια ζωντανή συνοικία που θα σας 
κάνει να διασκεδάσετε με την ψυχή σας.  
 
8η ΗΜΕΡΑ: Πλατανιάς – Γεωργιούπολη – Λίμνη 
Κουρνά – Πόλη Ρεθύμνου – Μονή Αρκαδίου – 
Βραδινό πλοίο για Αθήνα   
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για το 
παραλιακό χωριό του Πλατανιά. Κάνουμε σύντομη 
περιήγηση και κατευθυνόμαστε προς 
Γεωργιούπολη, ένα από τα σημαντικότερα 
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τουριστικά θέρετρα των Χανίων. Έπειτα, θα 
αναχωρήσουµε για την τιρκουάζ λίμνη Κουρνά, την 
γνωστή και ως στοιχειωμένη λίμνη της Κρήτης. 
Πρόκειται για μια λίμνη  απόκοσμης ομορφιάς στην 
οποία υποστηρίζεται πως υπάρχουν 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Βρίσκεται ανάμεσα στο 
Ρέθυμνο και τα Χανιά, ενισχύει το καταπράσινο τοπίο 
των Λευκών Ορέων και προστατεύεται από το 
πρόγραμμα Natura 2000, φιλοξενώντας νερόκοτες, 
πάπιες, χέλια, νερόφιδα κι ένα σπάνιο είδος δίχρωμης 
χελώνας που έχει βούλες στο καβούκι της. Ο μύθος 
λέει ότι μια πανέμορφη κόρη που έμοιαζε με νεράιδα 
στοίχειωσε τη λίμνη, ενώ κάτοικοι της περιοχής λένε ότι 
έχουν δει τη νεράιδα να χτενίζει τα μαλλιά της μέσα στο 
φεγγαρόφως, καθισμένη σε ένα βράχο στη μέση της 
λίμνης...  
Συνεχίζουμε για την όµορφη και ζωντανή πόλη του 
Ρεθύμνου. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι ένας 
μικρός λαβύρινθος από στενά δρομάκια, με παλιά, 
παραδοσιακά σπίτια, υπό την «εποπτεία» της 
Φορτέτζας, του βενετσιάνικου κάστρου της πόλης. 
Χορτάτοι από παραδοσιακές γεύσεις και εικόνες 
αναχωρούμε για επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αρκαδίου 
όπου την 9η Νοεµβρίου 1866 καταστράφηκε µε το 
γνωστό ολοκαύτωµα σκορπώντας στο θάνατο σε 
πολλούς Έλληνες αλλά και Τούρκους εισβολείς. Το 
Αρκάδι µεσουρανεί από όλες τις θυσίες που 
πρόσφερε η Κρήτη. Η µονή Αρκαδίου ύψωσε το 
αίτηµα της κρητικής ελευθερίας και ξεσήκωσε τα 
φιλελληνικά αισθήµατα της Ευρώπης, αλλάζοντας τη 
νοοτροπία και την τακτική των ευρωπαϊκών δυνάµεων 
απέναντι στο Κρητικό ζήτηµα. Αναχώρηση με το 
βραδινό πλοίο και επιστροφή στην Αθήνα.  
 
9η ΗΜΕΡΑ:  Άφιξη στην Αθήνα 
Άφιξη στον Πειραιά νωρίς το πρωί και έπειτα άνοδος 
στο Σύνταγμα.  
 
Σημείωση:  
Υπάρχει δυνατότητα το πρόγραμμα να γίνει 8ήμερο 
χωρίς την ελεύθερη ημέρα στα Χανιά. 
 

Ρέθυμνο 

 
 

Ελαφονήσι 

 
 

Μονή Αρκαδίου 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:  

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Στις 
αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη 
απευθείας στο ξενοδοχείο. 

 

 

           
 
 

   

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο                                                                                               

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2020 Κατά άτομο 
σε  δίκλινο  

Επιβάρυνση 
μονόκλινου Προαιρετική κρουαζιέρα στον 

Μπάλο και στην Γραμβούσα: 
€20  

Προαιρετικό πλοίο για Γαύδο: 
ζητήστε μας πληροφορίες 

19.7, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 
23.8, 30.8, 6.9, 13.9, 20.9 

8 ημ. €539 

9 ημ. €599 

8 ημ. €260 

9 ημ. €330 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία:  
2* → 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
3* → 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  
4* → 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  
5* → 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες. 
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

Περιλαμβάνονται 
 Μετακινήσεις/µεταφορές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν  
 ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία όπως: Lolida beach / village 4* στην παραλία Aγία Μαρίνα στα 

Χανιά  
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 Ημιδιατροφή καθημερινά 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
 Έμπειρος τοπικός ξεναγός/αρχηγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

 Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους.  
 Το κόστος για τα πλοιάρια για Μπάλο και Γαύδο 
 Ειδικός φόρος διαμονής 
 Πλοιάριο για Γαύδο και η μετακίνηση στο νησί: 40 €, πλοιάριο για Μπάλο: 20 € 

 
 



 

 
 

 

 

  
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 100€.  
 
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.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών 
καταθέσεων 

ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 
παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 
πιστωτικό όριο συναλλαγών των 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 
το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

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  
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