
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Αναχωρήσεις: 26.10, 16.11, 30.11                                                         4 Ημέρες 

  

  

Καλαμάτα 
Μεσσηνία & Μεσσηνιακή Μάνη – Αρχαία Ιστορία & Παράδοση 



 

  

 
1η ημέρα: Αθήνα – Καλαμάτα – Ιερός ναός της Υπαπαντής – 
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας – 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας  
Συγκέντρωση και αναχώρηση από Αθήνα στις 8.00. Μέσω 
Ισθμού και με ενδιάμεση στάση φτάνουμε στην Μεσσηνιακή 
πρωτεύουσα. Θα περπατήσουμε τα όμορφα σοκάκια της 
παλιάς πόλης που θα μας μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή και 
θα μας δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε παλιά κτίρια 
που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου, δεκάδες αρχοντικά, 
λιθόχτιστες εκκλησίες, μουσεία και καταστήματα με τοπικά 
προϊόντα. Στην πλατεία Υπαπαντής  δεσπόζει ο 
μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής του 
Σωτήρος. Στο ναό φυλάσσεται η θαυματουργή, ομώνυμη 
εικόνα για την οποία ο θρύλος θέλει να βρέθηκε στα ερείπια 
του ναού που καταστράφηκε το 1770 όταν ο ιπποκόμος του 
Τούρκου πασά που είχε φτιάξει εκεί σταύλο για τα άλογά του 
είδε στο όνειρό του μια γυναίκα να του υποδεικνύει να σκάψει 
εκεί για να βρει τη θαυματουργή εικόνα. Θα συνεχίσουμε να 
επισκεφτούμε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Καλαμάτας που στεγάζεται σ’ ένα υπέροχο αρχοντικό, 
διώροφο του 19ου αιώνα. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το 
εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, όπου σύμφωνα με την 
παράδοση, κηρύχτηκε η Επανάσταση και τελέστηκε η πρώτη 
λειτουργία της απελευθερωμένης Καλαμάτας. Δίπλα 
συναντούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας με 
θαυμάσια εκθέματα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: Αρχαία Μεσσήνη – Κυπαρισσία - Πύλος – 
Μεθώνη   
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν 
και θα αναχωρήσουμε για την Αρχαία Μεσσήνη. 
Είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε από το θηβαίο 
στρατηγό Επαμεινώνδα και τους αργείους 
συμμάχους του το 369 π.Χ. Η πόλη, άκμασε κατά τους 
Μακεδονικούς και τους Ρωμαϊκούς χρόνους ως 
πρωτεύουσα του μεσσηνιακού κράτους. Συνέχεια έχει 
η Κυπαρισσία με το κάστρο της Αρκαδιάς που είναι 
το κόσμημα της πόλης. Η ιστορία του χάνεται στα 
βάθη των αιώνων. Λόγω της θέσης του προσφέρει 
στον επισκέπτη μια ανεπανάληπτη θέα όχι μόνο στην 
πόλη αλλά και προς όλη την περιοχή. Η Πύλος, 
κτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο, μας 
θυμίζει νησιώτικη πόλη. Απολαύστε τον καφέ σας 

Μόνο στο Versus 
• Ξενάγηση με διπλωματούχο τοπικό ξεναγό στην Αρχαία Μεσσήνη 
• Διαμονή στο πολύ καλό Akti Tayetos Hotel 4* 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



στην πλατεία των Τριών Ναυαρχών, δείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και κάντε βόλτα στην όμορφη 
προκυμαία. Συνεχίζουμε για τη Μεθώνη με το καλοδιατηρημένο Βενετσιάνικο κάστρο που το ακουμπάει η 
θάλασσα. Χαμηλά σπιτάκια με λουλουδιασμένες αυλές που αναβλύζουν αρώματα θα σας γοητεύσει. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.           
 
3η ημέρα: Καρδαμύλη – Πύργος του 
Μούρτζινου – Σπήλαια Διρού - Αερόπολη   
Πλούσιο πρόγευμα. Σήμερα ξεκινάει 
περιήγηση στις όμορφες ακτές της 
Μεσσηνιακής Μάνης. Πρώτος σταθμός 
ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό, σε ένα 
τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα 
γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, 
άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές. 
Καρδαμύλη  ένα από τα ομορφότερα 
χωριά της Μάνης, που αγναντεύουν τις 
ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια 
ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. 
Στην Παλιά Καρδαμύλη δεσπόζει ο Πύργος 
του Μούρτζινου, ο οποίος ανήκε στον 
τελευταίο καπετάνιο της Μάνης. Το Πυργόσπιτο διαδραμάτιζε αμυντικό ρόλο. Θα συνεχίσουμε για τα 
Σπήλαια Διρού Μάνης, ένα από ομορφότερα λιμναία σπήλαια στον κόσμο. Κατάλευκοι σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, εντυπωσιακές κουρτίνες και αστραφτεροί κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, 
δημιουργώντας ένα απαράμιλλο θέαμα που κόβει την ανάσα! Η εξαιρετικά γραφική πόλη της Αρεόπολης 
είναι χτισμένη στους πρόποδες του βουνού Άγιος Ηλίας, στο κέντρο της Μάνης του νομού Λακωνίας. Είναι 
ένας παραδοσιακός οικισμός, από τους ωραιότερους στην Ελλάδα και πρωτεύουσα της Μέσα Μάνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.     
 
4η ημέρα: Ναός Επικούρειου 
Απόλλωνα – Ανδρίτσαινα – Καρύταινα 
– Αρκαδιανή – Αθήνα   
Πρωινό και αναχωρούμε για τον 
«Παρθενώνα» της Πελοποννήσου. Σε 
υψόμετρο 1130 μέτρων στέκει αγέρωχος 
ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα. 
Εμπνευστής και κατασκευαστής του 
ναού θεωρείται ο Ικτίνος, μέγας 
αρχιτέκτονας της αρχαιότητας, που μαζί 
με τον Καλλικράτη σχεδίασε τον 
Παρθενώνα. Από το 1986 θεωρείται από 
την UNESCO μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Η Ανδρίτσαινα ένα από τα 
ομορφότερα πέτρινα χωριά της της Πελοποννήσου μας περιμένει να μας προσφέρει δροσερό τρεχούμενο 
νερό και καφέ στην πλατεία με το μεγάλο πλάτανο. Η Καρύταινα είναι ένας από τους πιο γραφικούς και 
ιστορικούς οικισμούς της Αρκαδίας. Είναι χτισμένη σε κορυφή λόφου γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο. 
Είναι ένας επιβλητικός διατηρητέος οικισμός που θα σας εντυπωσιάσει με τα πέτρινα διώροφα ή τριώροφα 
σπίτια μερικά του 19ου αιώνα, τα πλακόστρωτα σοκάκια καθώς και τις πολλές παλιές βυζαντινές εκκλησίες. 
Την ονομάζουν και «Τολέδο της Ελλάδας», τόσο για το κάστρο όσο και για τη γραφικότητα που τη 
χαρακτηρίζει. Στο χωριό Ψάρι θα επισκεφτούμε την Αρκαδιανή, μια βιοτεχνία που παράγει εξαιρετικά 
παραδοσιακά προϊόντα, ένα εστιατόριο που σερβίρει απλή μαγειρική για κάθε εποχή με αγνά υλικά από 
τον ιδιωτικό λαχανόκηπο, οι ξυλόφουρνοι, το Μουσείο Μαγειρικής με συλλογές παλιών βιβλίων-συνταγών 
και εργαλείων κουζίνας. Επιστροφή στην Αθήνα.        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχώρηση ΔΙΚΛΙΝΟ  ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

26.10, 16.11, 30.11 234  € 209 € 289 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
• Μεταφορές/μετακινήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν   
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Hotel Akti Taygetos Conference Resort 4* στην 

Καλαμάτα                             
• Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)   
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  
• Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός και ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων 
• Προσωπικά έξοδα  

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καινοτομίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 

 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το 
ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος 
"Ο γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των 
ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά 
εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις 
δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 
ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 
Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 
συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας το ποσό της προκαταβολής κατ’ άτομο εντός της χρονικής 
προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  



τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν 
μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

 

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  
 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  
 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  
 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 
 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 
 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  
 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   
 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 
καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

 

 Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξιδιών 
μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 
που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 
περιλαμβάνουμε στην τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 
αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την 
επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα 
μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  
 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του 
Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 
 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  



Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, 
όπως προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες 
τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος 
μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο 
τον Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 
της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα μέλους.  

 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 
αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεματικές βραδιές με 
σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 
τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  
πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 
για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις 
για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία 
για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  
αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική 
όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  
Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους 
θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία 
σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα 
του πλανήτη μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό 
το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι 
στην Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον 
ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 



 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  
Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 
σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 
συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο 
Versus Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της 
ελληνικής αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά 
πλέον και στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της 
ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την 
Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς 
τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  
Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 
συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 
καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 
Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 
πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 
καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  
Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 
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