
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχώρηση: 6/7, 31/8, 8/9, 22/9, 26/10, 23/11               4 Ημέρες 

Ένα ταξίδι γαλήνης και ιστορίας στην λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, την µεγαλύτερη της Ευρώπης. Γνωστό 

επίσης ως ένα από τα πιο πλούσια φυσικά ιχθυοπαραγωγικά κέντρα της χώρας µας, που σχηµατίζεται ανάµεσα 

από τα δέλτα των ποταµών Αχελώου και Ευήνου. Η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό 

πάρκο και προστατεύεται από την σύµβαση Ramsar και την συνθήκη Natura2000. 

Η λιµνοθάλασσα είναι µια µικρή «κιβωτός του Νώε» µε µια ευρεία βιοποικιλότητα. Περίπου 270 είδη πουλιών βρίσκουν 

καταφύγιο, και επωάζουν σε αυτήν, που χάρη στα ασφαλή ρηχά νερά της λιµνοθάλασσας, που δεν ξεπερνούν σε 

βάθος τα ογδόντα εκατοστά, βρίσκουν άφθονη τροφή από τα 36 είδη ψαριών που ζουν και αναπαράγονται, ενώ 

στο οικοσύστηµα απαντώνται 23 είδη ερπετών και πλήθος θηλαστικών. 

Περιπλανηθείτε ανάµεσα σε καλαµιώνες, αµµοθίνες, αλµυρόβαλτους κι αναχώµατα, µε την ελπίδα να απαντήσετε 

ερωδιούς, µόνιµους θαµώνες όλο το χρόνο, φαλαρίδες, καλοκαιρινούς επισκέπτες, πανέµορφες αβοκέτες στο 

χώρο των αλυκών, ψηλόλιγνα φοινικόπτερα (φλαµίγκος) σε διάφορες περιοχές και φυσικά τους µεγαλόπρεπους 

αργυροπελεκάνους. 

Η λιµνοθάλασσα είναι ένας τόπος, όπου οι πολιτισµοί έχουν αφήσει το «αποτύπωµα» τους στο ρου της ιστορίας. 

Με πολλά µνηµεία από τους Αρχαϊκούς χρόνους, την Ρωµαϊκή περίοδο, την Βυζαντινή και Νεότερη περίοδο του 

Ελληνικού Έθνους, από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 µέχρι και σήµερα. 

Ένας τόπος µε πολυποίκιλα στοιχεία ικανά να µεταφέρουν τους επισκέπτες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και 

περιβάλλοντα, προσφέροντας τους εικόνες και µοναδικές εµπειρίες. 

Άγνωστο Μεσολόγγι 



    

Γαστρονοµικές Προτάσεις 

• Υπέροχα φρέσκα ψάρια από την λιµνοθάλασσα. 

• ∆οκιµάστε χέλια στα κάρβουνα, οστρακοειδή και γαρίδες  

• Σας προτείνουµε µακαρονάδα µε το χρυσάφι της ελληνικής γαστρονοµίας, το  αυγοτάραχο. 

Ακριβή, όµως Ελληνική και πεντανόστηµη! 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 1η ηµέρα: Αθήνα – Μεσολόγγι  

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα. Με ενδιάµεσες στάσεις φτάνουµε στην ιερή πόλη του 

Μεσολογγίου. Ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη. Εκεί θα επισκεφθούµε τον Κήπο των Ηρώων, το 

µοναδικό ιστορικό πάρκο αναφορικά µε την Ελληνική Επανάσταση, ταυτόχρονα όµως και ένας 

σηµαντικός µνηµειακός τόπος, αφού φιλοξενεί µνηµεία πολλών φιλελλήνων που στάθηκαν 

πρόµαχοι της εθνικής και πανανθρώπινης ελευθερίας. Στη συνέχεια θα περιηγηθούµε στη 

∆ηµοτική Πινακοθήκη, όπου εκτίθενται υπέροχα αντικείµενα και πίνακες που σχετίζονται µε την 

Ελληνική Επανάσταση, τις πολιορκίες και την Έξοδο, εµπνευσµένοι από Έλληνες και ξένους 

καλλιτέχνες. Οι επισκέπτες θα µπορούν να θαυµάσουν, µεταξύ άλλων, την πρωτότυπη έντυπη 

έκδοση του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν», τυπωµένη εδώ στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας πολιορκίας. Ακολουθεί επίσκεψη στη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, η οποία είναι το 

ανατολικότερο κοµµάτι της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, µε προορισµό τις Αλυκές της 

Τουρλίδας. Στην πορεία προς την Τουρλίδα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 

για το τι είναι και πώς λειτουργούν τα παραδοσιακά διβάρια, ενώ η παρατήρηση στον χώρο των 

Αλυκών Τουρλίδας δύναται να γίνει από τρία σηµεία/στάσεις − εξαρτάται από το πού γίνονται οι 

συγκεντρώσεις των πουλιών σε σχέση µε την εποχή και τον καιρό. Φυσικά θα ακούσουµε λίγα 

λόγια για τη διαδικασία παραγωγής αλατιού και εν συνεχεία θα γευµατίσουµε στο νησί της 

Τουρλίδας και θα απολαύσουµε τη µοναδικότητα του τοπίου. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να 

απολαύσουµε το θαλασσινό µας µπάνιο, ενώ το απόγευµα θα επισκεφθούµε τις αλυκές προς 

το Αιτωλικό και θα κάνουµε µια στάση στο νησί της Παναγιάς Φοινικιάς. Κατόπιν θα 

επιστρέψουµε στην πόλη, στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ηµέρα: Αιτωλικό – Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη» – Παραγωγική µονάδα 

αβγοτάραχου «Στέφος» – Οινοποιείο Σωτηρίου  

Αρχικά, µετά το πρωινό, θα επισκεφθούµε το Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη» που 

βρίσκεται στο νησί του Αιτωλικού. Θα περιπλανηθούµε στα γραφικά σοκάκια του, θα 

επισκεφθούµε το ατελιέ χαρακτικής και ζωγραφικής τέχνης των αδελφών Κότσαρη και θα 

µάθουµε τι κρύβουν οι εκκλησίες του πυκνοκατοικηµένου νησιού της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούµε την παραγωγική µονάδα «Στέφος», ώστε να ενηµερωθούµε για τα µυστικά της 

παραγωγής του αβγοτάραχου. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί µπάνιο στην 

αµµουδερή παραλία του Λούρου. Θα κλείσουµε το ταξίδι µας µε την επίσκεψη στο οινοποιείο της 

οικογένειας Σωτηρίου, που διατηρεί την παράδοση της περιοχής στην παραγωγή τοπικών 

ποικιλιών κρασιού. 

 

3η ηµέρα: Κρουαζιέρα στα νησάκια της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου  

Πρωινό. Αφού έχουµε πάρει µια ιδέα από το µέγεθος της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου, θα 

πραγµατοποιηθεί µια πλωτή βόλτα στα νησάκια της λιµνοθάλασσας. Θα επισκεφθούµε τα 

περισσότερα από τα νησάκια που έχουν δηµιουργηθεί από τα φερτά υλικά των δύο δέλτα των 

ποταµών Ευήνου και Αχελώου. Σε αυτά θα δούµε ότι κάποια λειτουργούν σαν βάσεις για τους 

ψαράδες που µένουν για πολύ καιρό εκεί µακριά από τις οικογένειές τους. Άλλα έχουν 

κατάλοιπα από ιστορικά γεγονότα και άλλα είναι πλέον ερηµικές παραλίες λευκής άµµου. 

Υπάρχει η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί µπάνιο στο νησί του Προκοπανίστου. Μέσα σε όλα 

αυτά είναι και η χτισµένη µε τη φιλοσοφία της πελάδας -πασσαλόµπηχτη καλύβα- εκκλησία της 

Παναγίας Προκοπανισιώτισσας. Αφού κάνουµε στον µικρό της περίβολο µια στάση για 

ξεκούραση και πιούµε ένα ουζάκι µε θαλασσινά µεζεδάκια, µπορούµε να επιστρέψουµε στο νησί 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 



της Τουρλίδας. Στην επιστροφή θα γευµατίσουµε στο νησί της Τουρλίδας και θα απολαύσουµε 

τη µοναδικότητα του τοπίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

4η ηµέρα: Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας – Φαράγγι Κλεισούρας – Κάτω Ελληνικά – Μοναστήρι 

Αγίου Γεωργίου – Ελληνικά – Αθήνα  

Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε το φαράγγι της Κλεισούρας, όπου βρίσκεται το Μοναστήρι 

της Παναγίας της Ελεούσας. Εκεί θα θαυµάσουµε το φαράγγι που διαθέτει πλούσια 

βιοποικιλότητα (υπάρχουν 12 είδη αρπακτικών, εκ των οποίων τα οκτώ φωλιάζουν στην 

περιοχή). Στη συνέχεια θα ανέβουµε το βουνό του Αρακύνθου, µε πρώτη στάση στο χωριό Κάτω 

Ελληνικά, από εκεί θα ακολουθήσει µια διαδροµή µέσα σε δάση καστανιών και αιωνόβιων 

πλατύφυλλων βελανιδιών για να καταλήξουµε στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που 

βρίσκεται κρυµµένο µέσα στο ορεινό δάσος. Από εκεί θα προχωρήσουµε για την τελευταία µας 

στάση στο χωριό Ελληνικά, όπου θα γευµατίσουµε µε παραδοσιακές γεύσεις.  

Στην επιστροφή θα πραγµατοποιηθεί µια στάση για µια τελευταία πανοραµική εικόνα της πόλης 

του Μεσολογγίου, όπου θα τη δούµε να ξεδιπλώνεται από τους πρόποδες του βουνού 

Αράκυνθος και να ενσωµατώνεται µε τη λιµνοθάλασσα. Ένας τόπος γεµάτος εικόνες και 

εµπειρίες που προσφέρονται απλόχερα στους επισκέπτες του. Γεµάτοι και εµείς από εικόνες 

είµαστε πλέον έτοιµοι για να ξεκινήσουµε το ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

κατ’ άτοµο  µε ηµιδιατροφή   

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
∆ΙΚΛΙΝΟ  ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

4 ΗΜΕΡΕΣ 299  € 264 € ∆εν διατίθεται 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Προσωπικά έξοδα 
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα 

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.  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Μετακινήσεις/µεταφορές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. 

• ∆ιαµονή στο Theoxenia Hotel 3*.  

• Πρωινό και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή).  

• Έµπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας. 

• Τοπικός ξεναγός. 

• Εισιτήρια στους χώρους που θα επισκεφθούµε.  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών. 

• ΦΠΑ. 



 

 

 

 

 

 

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"), 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 στο Ζάππειο Μέγαρο, 

η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 

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.  

 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  

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.  



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. 

 

� 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. 

 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 



Η Ι∆ΕΑ 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 ∆εκέµβριο 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 και στη Θεσσαλονίκη 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 γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας 

µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις 

τέχνες κτλ. 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 µε 

θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

� 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. 

 

� ∆ιερεύνηση Προορισµών  
∆εν 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 ∆ιαδροµές" 
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. ∆ηµιουργούµε 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!!! 


