
 

  

Φιλαδέλφεια, Hornblower/Maid of the Mist στον Νιαγάρα, Κρουαζιέρα στο Μανχάταν 
Ζητήστε μας επίσης το πρόγραμμα Ανατολικές ΗΠΑ με εσωτερική πτήση 

 Αναχωρήσεις: 30.06, 21.07, 28.07, 01.08, 08.08, 09.08, 11.08, 12.08, 17.08, 22.08,   
                          29.09, 27.10                                                                   10 ημέρες 
Ζητήστε μας επίσης το πρόγραμμα «Ανατολικές ΗΠΑ Καναδάς» 10 ημέρες με 

εσωτερικές πτήσεις χωρίς οδικές διαδρομές. 

Ανατολικές ΗΠΑ,  
Νέα Υόρκη, Καναδάς, Τορόντο 
 

Απευθείας με Emirates για Ν. Υόρκη 

Το μόνο με Έλληνα αρχηγό και όχι τοπικό ελληνόφωνο 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ξενοδοχεία:  
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Διαμονή στo πολυτελές 
Marriott Marquis 4* sup, από τα 
καλύτερα και το πιο κεντρικό ξενοδοχείο 
της πόλης, πάνω στην Times Square. 
ΝΙΑΓΑΡΑΣ: Niagara Hilton & Casino 4* 
δίπλα στους καταρράκτες, στην 
Καναδική πλευρά (την καλύτερη 
πλευρά) 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ:  Capital Hilton 4* (στην 
καρδιά της Ουάσιγκτον) Omni 
Shoreham 4* (μόνο για τις 
αναχωρήσεις 21 και 27/7) 
 
 Εμπειρότατος Έλληνας  αρχηγός 

και όχι τοπικός Ελληνόφωνος  
 
 2ωρη Κρουαζιέρα στο 

Μανχάταν, στον ποταμό 
Χάντσον 

 
 Βαρκάδα στους καταρράκτες 

Νιαγάρα με το θρυλικό 
"Hornblower/Maid of the Mist" 
 

 
 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
VERSUS 
 
 Απευθείας πτήσεις με την Emirates στις 

αναχωρήσεις για Νέα Υόρκη. 

 Δικαιούστε δωρεάν να έχετε δύο 

αποσκευές των 23 κιλών έκαστη. 

 Κεντρικό ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, 

πάνω στην Times Square. 

 Δύο (2) εκτεταμένες  ξεναγήσεις στη Νέα 

Υόρκη   

 2ωρη Κρουαζιέρα στο Μανχάταν, στον 

ποταμό Χάντσον! 

 Επίσκεψη της Φιλαδέλφειας και της 

Βαλτιμόρης 

 Περιλαμβάνεται η βαρκάδα στους 

καταρράκτες Νιαγάρα με το θρυλικό 

"Hornblower/Maid of the Mist", το 

καραβάκι που πλέει στο "λαρύγγι του 

διαβόλου" στους καταρράκτες 

 Περιλαμβάνεται εκδρομή στο Τορόντο 

του Καναδά 

 Στο πακέτο φόρων περιλαμβάνονται τα 
φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και τα 
City Taxes    

 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 

 

 Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός-

συνοδός και όχι τοπικός Ελληνόφωνος, 

που θα είναι συνεχώς μαζί σας στις ΗΠΑ 

 Η πληθώρα των αναχωρήσεων όλο τον 

χρόνο εγγυάται την πραγματοποίηση 

του ταξιδιού 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα 

ελληνικά Versus Travel 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 30/06/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 08/07/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 +1 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 21/07/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:30 21:30 

EK 210 29/07/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 +1 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 28/07/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 05/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 +1 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 01/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 09/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 08/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 16/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 09/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 17/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 11/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 19/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 12/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 20/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 17/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 25/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 22/08/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:30 21:30 

EK 210 30/08/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 29/09/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:30 21:30 

EK 210 07/10/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:05 

Αριθμός Πτήσης Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

EK 209 27/10/2018 ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17:20 21:20 

EK 210 04/11/2018 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ 23:55 16:10 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια από τις πιο περίεργες συνέπειες της καταπληκτικής ιστορικής πορείας που διήνυσε η 

Αμερική μέσα σε λίγους αιώνες, είναι η ιδιότυπη δημιουργία του "Αμερικάνικου Ονείρου".  

Ξεκινώντας για την εξερεύνηση και την κατάκτηση ενός ολότελα καινούργιου κόσμου, οι 

πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική έγιναν και οι πρώτοι εκφραστές 

αυτής της έννοιας.  Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, η δίψα για εξερεύνηση, το κυνήγι της 

ατομικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης, ήταν τα κίνητρα που οδήγησαν 

Ευρωπαίους, αλλά και Ασιάτες και στη συνέχεια τους ανθρώπους όλης της γης, στην 

Αμερική. Τα σύμβολα των ΗΠΑ και του αμερικάνικου τρόπου ζωής έγιναν σύμβολα που 

ξυπνούν μέσα μας αυτά ακριβώς τα ιδανικά.  

Με το πέρασμα των αιώνων κάθε τι αμερικανικό δοξάστηκε και πολλά από τα στοιχεία του 

πολιτισμού της νέας αυτής χώρας έγιναν αντικείμενο θαυμασμού. Οι άνθρωποι που 

σημάδεψαν την ιστορία των ΗΠΑ έγιναν είδωλα και τα στοιχεία από τη ζωή τους μπήκαν 

στη σφαίρα του μύθου.  

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, η πίπα της ειρήνης ενός Ινδιάνου φύλαρχου, το Κολτ ενός 

παράνομου πιστολά της Άγριας Δύσης, η σκαπάνη ενός χρυσοθήρα, οι ταινίες του 

Χόλυγουντ, η ροκ μουσική, οι μοτοσικλέτες ο "αυτοκινητόδρομος 66" και οι σιδηρόδρομοι 

της "Γιούνιον Πασίφικ" και του "Πόνι Εξπρές" είναι μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά του 

"αμερικάνικου ονείρου".  

American Dream  
 

 

Μεγάλες πόλεις, μητροπόλεις, που 

δέχτηκαν εκατομμύρια μεταναστών, όπως 

η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, ιστορικά και 

διοικητικά κέντρα αποφάσεων, όπως η 

Φιλαδέλφεια και η Ουάσινγκτον, αλλά και 

πολιτείες που ξεχώρισαν από τις 

υπόλοιπες της Ομοσπονδίας, όπως η 

Καλιφόρνια, η Φλόριδα ή το Τέξας, έγιναν 

οι κοιτίδες αυτού του ονείρου.  

Φορέας μια κουλτούρας που καθόρισε τη 

σύγχρονη πραγματικότητα, τα σύμβολα 

του "αμερικάνικου ονείρου" μας είναι τόσο 

προσφιλή και οικεία, όσο τίποτα άλλο. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξαγορά του Μανχάταν  
 

Οι ρίζες της ονομασίας του Μανχάταν χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πιστεύεται ότι προέρχεται 

από τη γλώσσα των Αλγκονκούιαν - των παλαιότερων γνωστών κατοίκων της περιοχής - και σημαίνει 

"λοφώδες νησί". Επί αιώνες, αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες περιοχές αλιείας και κυνηγιού 

για τους ιθαγενείς.  

Από την πρώτη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πάτησαν το πόδι τους στο Νέο Κόσμο, το Μανχάταν 

τράβηξε την προσοχή τους. Είδαν ένα τεράστιο λιμάνι, φυσικά προστατευμένο από τις θύελλες του 

βόρειου Ατλαντικού, αλλά και από κάθε επίδοξο εισβολέα, χωρίς ακραίες καιρικές συνθήκες και με 

πρόσβαση στο εσωτερικό της αμερικανικής ηπείρου, μέσω του ποταμού Χάντσον.  

Το 1624 η Ολλανδική Εταιρία Ανατολικών Ινδιών (Dutch West India Company)  ίδρυσε στο νότιο 

τμήμα του νησιού το Νέο Άμστερνταμ, ως ένα σταθμό εμπορικών συναλλαγών. Δύο χρόνια 

αργότερα, έφτασε στην περιοχή ως νέος κυβερνήτης ο Πίτερ Μίνουιτ και η πρώτη ενέργειά του ήταν 

να αγοράσει το Μανχάταν από τους Ινδιάνους. Ως αντάλλαγμα, προσέφερε εμπορεύματα, αξίας 60 

φιορινιών (24 δολαρίων). Το γεγονός αυτό μας είναι γνωστό από μία επιστολή προς τη διοίκηση της 

Ολλανδικής Εταιρίας.  

Σύμφωνα, πάντως, με τους σύγχρονους ερευνητές, οι ιθαγενείς πρέπει να αγνοούσαν την έννοια της 

μόνιμης ιδιοκτησίας γης, δεδομένου ότι κινούνταν διαρκώς. Δημιουργούσαν καταυλισμούς όπου 

έβρισκαν τροφή και όταν η εποχή άλλαζε εγκατέλειπαν την περιοχή.  

Όταν συμφώνησαν στην πώληση του Μανχάταν, στην καλύτερη περίπτωση - λένε οι ιστορικοί - 

θεώρησαν ότι παραχωρούσαν τα δικαιώματα κυνηγιού και αλιείας στους Ολλανδούς, οι οποίοι με 

τη σειρά τους το 1667 (με τη συνθήκη της Μπρέντα) παρέδωσαν στους Άγγλους το Νέο Άμστερνταμ, 

που μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη και ουσιαστικά τους παρέδωσαν τα κλειδιά της ιστορίας.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

MARRIOTT MARQUIS 4* Sup. 
Πάνω στην Times square το πιο 
κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας 
Υόρκης 
Στην καρδιά της Times Square, στο West End, 
αυτό το εμβληματικό ξενοδοχείο σάς 
προσφέρει όλη τη μαγεία της Νέας Υόρκης. 
Νιώστε την ενέργεια γύρω σας, τόσο μέσα 
στο ξενοδοχείο όσο και όταν βγείτε έξω, 
καθώς βρίσκεστε αμέσως στην καρδιά της 
μεγαλύτερης αμερικανικής μητρόπολης. 
Μέσα στο πολυτελές Marriott Marquis θα 
βρείτε μερικά από τα μεγαλύτερα δωμάτια και 
σουίτες στη Νέα Υόρκη, πολλά εστιατόρια - 
συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού 
περιστρεφόμενου εστιατορίου στην πόλη, το 
νέο πελώριο υπαίθριο σαλόνι καθώς και 
καταρτισμένο προσωπικό που θα σας 
βοηθήσει να περιηγηθείτε σ’ αυτή τη 
συνεχώς μεταβαλλόμενη πόλη. Info: Marriott 
Marquis, 1535 Broadway, New York, 
www.marriott.com  
 THE CAPITAL HILTON 4* sup 

(Απέναντι από το Λευκό Οίκο) 
Συνδυάζοντας το στυλ, τον ιστορικό 
χαρακτήρα και το αξιοζήλευτο location, το 
Capital Hilton είναι το ιδανικό μέρος για τη 
διαμονή σας όταν επισκέπτεστε την 
Ουάσιγκτον. Βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα 
από τα καλύτερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, 
όπως τον Λευκό Οίκο, το National Mall και 
πολλά μουσεία. Με άνετα δωμάτια και σουίτες, 
ένα υπέροχο εστιατόριο, κέντρο ευεξίας και 
σπα, και ένα εκτεταμένο χώρο εκδηλώσεων, το 
ξενοδοχείο προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για 
ένα αξέχαστο ταξίδι στην αμερικανική 
πρωτεύουσα. Info: The Capital Hilton, 1001 16th 
St. NW, Washington DC, www3.hilton.com 

NIAGARA HILTON & CASINO 
4* 
Με την ίσως πιο προνομιακή θέα στον 
κόσμο, το Hilton on the Falls βρίσκεται σε 
απόσταση αναπνοής από τους 
καταρράκτες του Νιαγάρα και μόλις πέντε 
λεπτά από τα αμερικανικά-καναδικά 
σύνορα. Με κορυφαίο επίπεδο παροχών 
και υπηρεσιών, σας εξασφαλίζει διαμονή 
έτσι όπως την ονειρεύεστε.  
Info: Hilton on the Falls, 6361 Fallsview 
Blvd., Niagara Fals, ON, Canada, 
https://niagarafallshilton.com/ 

http://www.marriott.com/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πόλη-ίνδαλμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Νέα 
Υόρκη. Τo "Big Apple" όπως ονομάζεται από τους 
Αμερικανούς, είναι το οικονομικό, ασφαλιστικό, 
εμπορικό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της 
χώρας. Είναι η πολυπληθέστερη πόλη της 
Αμερικής, η πόλη που έχει τους περισσότερους 
ουρανοξύστες, η πόλη με το μεγαλύτερο λιμάνι 
του κόσμου, η πόλη με το μεγαλύτερο μουσείο 
του δυτικού ημισφαιρίου, η πόλη με τη 
μεγαλύτερη αίθουσα Θεάτρου στον κόσμο, η 
πόλη με τη μεγαλύτερη νεογοτθικού ρυθμού 
εκκλησία στον κόσμο, η πόλη με το μεγαλύτερο 
εμπορικό κατάστημα στον κόσμο, η πόλη με την 
πιο μοντέρνα Λυρική Σκηνή στον κόσμο. Η 
μητρόπολη του κόσμου. Μέσα της χωράνε όλοι 
οι λαοί και όλες οι φυλές. Γιάπηδες και φρικιά, 
γυαλιστερές λιμουζίνες και άστεγοι, χρώματα σ΄ 
όλες τις παραλλαγές, συνεχής κίνηση. Μια πόλη 
που δεν κοιμάται ποτέ. Μια ζούγκλα που σε 
προκαλεί να την εξερευνήσεις. Άφιξη, υποδοχή 
από τους συνεργάτες μας, μεταφορά και 
τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο στο 
Μανχάταν, το νησί όπου κτυπάει η καρδιά της 
πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (1η ξενάγηση)   
Πρωινή αναχώρηση για την πλούσια  περιήγησή 
μας στο Lower Manhattan. Θα περάσουμε από 
το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το Gramercy 
Park, την αψίδα Ουάσινγκτον, την Union Square, 
το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το Empire 
State Building, το κτήριο της Flatiron, το Village, 
το Soho, τη "Μικρή Ιταλία", την Chinatown, τη 
Γέφυρα του Μπρούκλιν, το κτήριο του Woolworth. 
Μετά θα κινηθούμε πεζοί για να δούμε από κοντά 
την εκκλησία του Αγίου Παύλου, το "Σημείο Μηδέν" 
- "Ground zero" & Freedom Tower, την Αγία 
Τριάδα, τη Wall Street, το Federal Building όπου 
ορίστηκε ο George Washington, τον Ταύρο της 
Wall Street, το Clinton Castle και τέλος την 
αποβάθρα στο Battery Park για τις απαραίτητες 
φωτογραφίες με φόντο το Άγαλμα της 
Ελευθερίας. Το βράδυ για όσους θέλουν ο 
αρχηγός μας θα σας πάει μια μεγάλη βόλτα για 
να δείτε την ΝΥ από κοντά μαζί του αλλά και να 
γνωρίσετε τα μυστικά του Grand Central Terminal 
αλλά και το Rockfeller Center. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (2η  ξενάγηση + 2ώρη 
κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον)  
Κατά τη σημερινή 2η πρωινή ξενάγησή μας στην 
πόλη θα συνδυάσουμε τις επισκέψεις μας με 
πούλμαν και με τα πόδια. Ξεκινάμε με το άγαλμα 
του Χριστόφορου Κολόμβου, το Lincoln Center και 
το Conservatory Garden στο Central Park. 
Συνεχίζουμε με το Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής 
ιστορίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο (εξωτερικά), 
το κτήριο Ντακότα (John Lennon), τον Άγιο Ιωάννη 
(St. John the Divine), το Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια, τον Καθεδρικό στο Riverside, τον τάφο 
του Στρατηγού Γκραντ, τη λεωφόρο του Dr Martin 
Luther King, το Apollo Theater και την πλατεία 
Ellington. Στη συνέχεια, πεζοί, θα δούμε εξωτερικά 
το  Ωδείο,  το Μουσείο του Γκουγκενχάιμ, το 
Metropolitan Museum και το ξενοδοχείο Πλάζα. 
Πάλι στην 5η Λεωφόρο για να δούμε το Grand 
Central, το κτήριο της Chrysler, το Tudor City και τα 
Ηνωμένα Έθνη. Στο τέλος της ξενάγησής μας το 
πούλμαν θα σας μεταφέρει στην αποβάθρα, για 
να επιβιβαστείτε στο πλοιάριο για μια 2ωρη βόλτα-
κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον. Μια όμορφη 
κρουαζιέρα-εμπειρία, που θα σας δώσει τη 
δυνατότητα να γνωρίσετε το Μανχάταν με τους 
ουρανοξύστες του από την πλωτή πλευρά. 
Φανταστικό θέαμα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο με 
τον αρχηγό σας και με τοπικό μεταφορικό 
μέσο*. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 
*Μετά την κρουαζιέρα, μπορείτε φυσικά όσοι το 
επιθυμείτε να αποσπαστείτε και να εξειδικεύσετε την 
επίσκεψη σας σε κάποιο μουσείο ή μνημείο  που σας 
ενδιαφέρει και να επιστρέψετε μόνοι σας στο ξενοδοχείο 
όποτε επιθυμείτε. Ο αρχηγός μας θα σας έχει πλήρως 
κατατοπίσει στο πώς να κυκλοφορείτε στην πόλη και να 
κάνετε χρήση των ΜΜΜ. Εξ’ άλλου και το ταξί είναι πολύ 
προσιτό. 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Ημέρα ελεύθερη ή 
επίσκεψη μουσείων με τον αρχηγό μας, εκπτωτικό 
κέντρο Woodbury Commons Premium Outlet) 
Μια ημέρα ελεύθερη για όσους παραμείνουν στο 
"νησί" για να χορτάσουν "το Μεγάλο Μήλο". 
Επισκεφθείτε τα κομψά καταστήματα της 5ης 
Λεωφόρου, τα πολυκαταστήματα, αλλά και τα 
μικρά του κέντρου, κάντε μια βόλτα με άμαξα 
μπροστά από το ξενοδοχείο Πλάζα, σήμα 
κατατεθέν της πόλης, απολαύστε μια διαδρομή 
στο Σέντραλ Παρκ, περπατήσετε στη γέφυρα του 
Brooklyn, χαθείτε στα δρομάκια της Chinatown, 
πετάξετε με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν - 
μία εμπειρία που θα σας μείνει πραγματικά 
αξέχαστη. Συμβουλευτείτε από τον αρχηγό μας 
όσοι επιθυμείτε να πάτε στο Μητροπολιτικό 
Μουσείο ή στο παράρτημά του στο βόρειο 
Harlem, The Cloisters, το Μουσείο Φυσικής 



 

 
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστορίας, το Μουσείο Guggenheim, το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) ή το παράρτημά του 
στο Queens PS2. Προτάσεις για το βράδυ είναι 
να επισκεφθείτε το Ροκφέλερ Σέντερ ή το δημοφιλές 
JAZZ CLUB Birdland της Νέας Υόρκης ή να 
παρακολουθήσετε μία παράσταση στο 
Μπρόντγουεϊ. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν τον 
αρχηγό μας σε επισκέψεις μουσείων, εμπορικών 
εκπτωτικών κέντρων και αξιοθεάτων λιγότερο 
γνωστών, επωφελούμενοι απο την εμπειρία του 
γραφείου μας. Για όσους το επιθυμούν, το Versus 
μπορεί σήμερα να κανονίσει τη μετάβαση 
(προαιρετικά) στο εκπτωτικό κέντρο Woodbury 
Commons Premium Outlet το πρωί και την 
επιστροφή σας στην πόλη αργά το απόγευμα.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ  
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό τους 
περίφημους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στα 
σύνορα των ΗΠΑ και του Καναδά. Η διαδρομή μας 
διασχίζει την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, τα όρη 
Pocono και τα βόρεια της Πολιτείας της Νέας 
Υόρκης, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
απόγευμα στον Νιαγάρα. Στάση στην Αμερικανική 
πλευρά των Καταρρακτών για να θαυμάσουμε τη 
θέα και να τραβήξουμε τις απαραίτητες 
φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα περάσουμε τη 
γέφυρα που συνδέει τις Η.Π.Α με τον Καναδά και θα 
κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας στην Καναδική 
πλευρά, η οποία είναι και η καλύτερη για να 
απολαύσει κανείς τους Καταρράκτες και το 
περίφημο "Πέταλο". Διανυκτέρευση.  
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ - 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ   
Σήμερα θα πλησιάσουμε τους καταρράκτες και 
θα  επιβιβαστούμε (όσοι το επιθυμούν και εφ’ όσον 
το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) στο καραβάκι 
Hornblower/Maid of the Mist (Γοργόνα της 
ομίχλης) για μια βόλτα που θα  μας οδηγήσει στο 
"φαράγγι του διαβόλου", έχοντας έτσι την ευκαιρία 
να δούμε απ΄ όσο το δυνατόν πιο κοντά τις 
θεαματικές υδατοπτώσεις του Νιαγάρα!!! Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Τορόντο, την 
Καναδική μεγαλούπολη και πρωτεύουσα της 
πολιτείας Οντάριο. Η διαδρομή μας κατά μήκος 
της Λίμνης Οντάριο (απ΄ όπου πήρε το όνομά της 
η πολιτεία αυτή του Καναδά) είναι μαγευτική, με 
πλούσια βλάστηση, δάση και πολύ χρώμα. Κατά 
τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο Τορόντο θα 
δούμε μεταξύ άλλων, το τοπικό Κοινοβούλιο, το 
Queens Park, το Στάδιο Σκάιντομ (Skydome) με τον 
πλήρως ανασυρόμενο θόλο του, το Ήτον Σέντερ 
και το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Καναδικό 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πύργο CN (είσοδος προαιρετική). Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια στα πολυκαταστήματα Bay & 
Eatons ή για μια βόλτα με τον αρχηγό σας στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στην Πόλη του Νιαγάρα το απόγευμα, για να 
χαρείτε και πάλι το μαγευτικό τοπίο και τη θέα των 
καταρρακτών. Αν έχετε διάθεση, σας συστήνουμε 
ανεπιφύλακτα να ανεβείτε στον πύργο Skylon 
Tower για δείπνο ή ποτό και θαυμάσετε από ψηλά, 
"στο πιάτο", την εκπληκτική θέα των καταρρακτών. 
Διανυκτέρευση.  
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ – ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τις 
ΗΠΑ με προορισμό την Ομοσπονδιακή 
πρωτεύουσά τους, την Ουάσιγκτον. Η διαδρομή 
μας είναι ενδιαφέρουσα και γοητευτική. Περνά από 
τα Απαλάχια Όρη και την ενδοχώρα της πολιτείας 
της Πενσυλβάνιας και διαρκεί περίπου 8 ώρες (με 
1-2 στάσεις). Άφιξη νωρίς απόγευμα στην 
Ουάσινγκτον, μια πόλη όμορφη, με κανονικό 
σχέδιο, φαρδιές λεωφόρους και μεγαλόπρεπα 
κτίρια. Τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο, όπου 
βρίσκονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ  
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Καπιτώλιο, έδρα του 
Κοινοβουλίου και της Γερουσίας, που θεμελιώθηκε 
από τον Τζωρτζ Ουάσινγκτον το 1793 και αποτελεί 
το σήμα κατατεθέν της πόλης. Το ύψους 79 μέτρων 
επιστέγασμά του είναι ακριβές αντίγραφο του 
Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Ακριβώς απέναντι 
δεσπόζει το μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, ένας 
τεράστιος οβελίσκος, ύψους 153 μέτρων. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τον Λευκό Οίκο, 
που χρονολογείται από το 1800 και αποτελεί τη 
μόνιμη Προεδρική κατοικία. Καθ΄ οδόν θα 
περάσουμε από την Εθνική Πινακοθήκη, το πολύ 
όμορφο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Υπουργείο 
Οικονομικών, το μνημείο που έχει στηθεί προς 
τιμήν του Τόμας Τζέφερσον και το μνημείο του 
Αβραάμ Λίνκολν. Θα καταλήξουμε στο κοιμητήριο 
του Άρλινγκτον, το οποίο φιλοξενεί τους τάφους  
213.000 νεκρών, μεταξύ των οποίων και πολλών  
διασήμων, όπως τον τάφο του Τζων Κέννεντυ και 
της Τζάκυ Κέννεντυ-Ωνάση, του στρατηγού Τζωρτζ 
Μάρσαλ και πολλών άλλων επωνύμων. ‘Επειτα θα 
επισκεφθούμε εσωτερικά το Καπιτώλιο όπου θα 
ξεναγηθούμε ενώ θα έχουμε μετάφραση και στα 
Ελληνικά. Στην συνέχεια με τον ξεναγό μας θα 
περάσουμε να δούμε εσωτερικά το εκπληκτικό 
κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μετά, το 
λεωφορείο μας θα μας μεταφέρει για το ελεύθερο 



 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρόνο  σας στην μουσείο Air and Space. Θα 
επιστρέψετε αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο με 
δικά σας μέσα. Για το βράδυ προτείνουμε μια 
βόλτα στην George Town την παλιότερη συνοικία 
της Ουάσιγκτον που είναι και η 
Πανεπιστημιούπολη. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - 
ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό μας το 
αεροδρόμιο  της Νέας Υόρκης. Καθ’ οδόν θα 
σταματήσουμε στην Βαλτιμόρη – στο διάσημο 
Inner Harbor – το μικρό λιμάνι, με τις ατραξιόν, το 
Ακουάριουμ, το Maryland Science Center κλπ. 
Θα σταματήσουμε για μια ώρα περίπου στο λιμάνι 
της Βαλτιμόρης όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για 
μια σύντομη βόλτα ή να επισκεφθείτε τα 2 ηρωικά 
πλοία και το υποβρύχιο. Στην συνέχεια θα πάμε 
στην Φιλαδέλφεια όπου θα επισκεφθούμε την 
Καμπάνα του Έθνους και το  κτίριο του Congress 
Hall  που στεγάστηκε το  πρώτο κονγκρέσο  της 
Αμερικής πριν την κατασκευή του Καπιτωλίου στην 
Ουάσιγκτον. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 
Reading Market για να απολαύσετε όσοι θέλετε 
ένα υπέροχο παραδοσιακό Philly steak σε 
σάντουιτς ή να διαθέσετε τον ελεύθερο χρόνο σας 
όπως εσείς θέλετε μέχρι να αναχωρήσουμε το 
απόγευμα για το αεροδρόμιο ώστε να 
επιβιβαστούμε στην βραδινή μας απ’ ευθείας 
πτήση για την Ελλάδα. 
 
10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

** Super Τιμή ** 
για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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* 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 30/06 

Με το Marriott Marques 4*sup πάνω στην Times square το πιο 

κεντρικό ξενοδοχείο της Υόρκης. 
 

€ 1550 
€ 1.710 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 21/07 
Με το Marriott Marques 4*sup πάνω στην Times square το πιο 

κεντρικό ξενοδοχείο της Υόρκης. 
 

€ 1599 
€ 1.759 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950  

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 28/07, 01/08, 08/08  
Με το Marriott Marques 4*sup πάνω στην Times square το πιο 

κεντρικό ξενοδοχείο της Υόρκης. 
 

€ 1629 
€ 1.789 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 09/08, 11/08, 12/08 
Με το Marriott Marques 4*sup πάνω στην Times square το πιο 

κεντρικό ξενοδοχείο της Υόρκης. 
 

€ 1649 
€ 1.809 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ : 17/08, 22/08 

Με το Marriott Marques 4*sup πάνω στην Times square το πιο 

κεντρικό ξενοδοχείο της Υόρκης. 
 

€ 1560 
€ 1.720 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 29/09 
Με ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη Hilton Midtown 4*, 

Ουάσιγκτον: Omni 4* 
 

€ 1629 
€ 1.789 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 
την αναχώρηση 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 950 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 27/10 

 
€ 1599 

€ 1.759 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 
 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
Έκπτωση τρίτου ατόμου σε δίκλινο 

δωμάτιο (τα δίκλινα δωμάτια έχουν 2 

διπλά κρεβάτια) κάτω από 12 ετών :-450€  
                               πάνω από 12 ετών και 

ενήλικες: -380€ 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις 
από Λάρνακα.  

* 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. 

Το Versus αναλαμβάνει την έκδοση ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ)  
για λογαριασμό των πελατών του.  

Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη  
– εκτός από την προσκόμιση του διαβατηρίου σας –  

και η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου μας  
με τα στοιχεία που απαιτούνται  

και που ζητά η Αμερικάνικη Υπηρεσία Μετανάστευσης. 
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Σημαντικές 
παρατηρήσεις 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 
αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-
mail του ταξιδιωτικού συμβούλου 
(πωλητή), με τον οποίο έχετε 
συνομιλήσει. 
Χωρίς την άμεση αποστολή 
φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα 
μπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της 
προκαταβολής σας στην επιπλέον 
ταξιδιωτική ασφάλεια που 
περιλαμβάνει το Versus στα 
προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, 
μπορείτε να προσκομίσετε μια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα 
γραφεία μας. 
Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 
στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-
mailκ.λπ.).  
Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 
άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει 
να μας γνωρίσετε και τα δικά τους 
πλήρη στοιχεία. 
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 
κατοχύρωση των προσφορών γίνεται 
μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ VISA 
Οι ταξιδιώτες των χωρών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
απαλλαγής από VISA για τις ΗΠΑ, με 
την έκδοση της ESTA, δεν μπορούν 
πλέον να κάνουν χρήση της 
δυνατότητας αυτής εάν έχουν ταξιδέψει 
ή βρίσκονται στο Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, 
Σομαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεμένη στις ή 
μετά την 1η Μαρτίου 2011 . 
Τα άτομα που δεν μπορούν πλέον να 
ταξιδέψουν με ESTA μπορούν να 
κάνουν αίτηση για μη-μεταναστευτική 
βίζα σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή 
Προξενείο των Η.Π.Α.  
Ενημερώστε το Versus εάν υπάρχει 
σφραγίδα των χωρών αυτών στο 
τρέχον διαβατήριο σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τους 
πωλητές, στο γραφείο μας. 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
ενδιάμεσο σταθμό 
 Διαμονή σε επιλεγμένα, κεντρικά πολυτελή 
ξενοδοχεία 4*, Δηλαδή: 
     4 Διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη στην καρδιά του 
Μανχάταν, σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4*, όπως 
το: Marriott Marquis 4*sup από τα καλύτερα της πόλης. 
      2 Διανυκτερεύσεις στους Καταρράκτες του 
Νιαγάρα (Καναδική πλευρά), στο ξενοδοχείο Hilton 
on the Falls 4* δίπλα στους καταρράκτες  
     2 Διανυκτερεύσεις στην Ουάσινγκτον στο 
ξενοδοχείο Capital Hilton 4* ή το  Omni Shoreham 4 
στην καρδιά της Ουάσινγκτον. 
 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Δύο πρωινά στους καταρράκτες Νιαγάρα.   
 Δύο (2) εκτεταμένες  ξεναγήσεις στη Νέα Υόρκη. 
 Η κρουαζιέρα στον ποταμό Xάντσον στο 
Μανχάταν  
 Η βαρκάδα με το θρυλικό Hornblower/Maid of 
the Mist στους καταρράκτες του Νιαγάρα 
 Η εκδρομή στο Τορόντο του Καναδά  
 Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός-συνοδός και όχι 
τοπικός Ελληνόφωνος, που θα είναι συνεχώς μαζί 
σας στις ΗΠΑ 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής(ESTA) 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται 
 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: €650 
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 
 
 



 

 
 

 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 500€.  
 
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 Versus 
Travel 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 
παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 
πιστωτικό όριο συναλλαγών των 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 
το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

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. 

• 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. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς 
οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας 
σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 
εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  
Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 
6ος 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 στον 6ο όροφο 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, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 
τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 
μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 
αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 
 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 
«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 
Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 
συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 
που θα βρείτε μόνο στο Versus! 
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 
πράττουμε. 
 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 



 

 
 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 
φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  
Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 
Βιετνάμ κ.ά. 
Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 
εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 
 

 
 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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