
 

 

 

  

Σαν Φρανσίσκο, Μοντερέι, Λας Βέγκας, Γκραν Κάνυον, Λος Άντζελες 

   Αναχώρηση: 20.02             12 ημέρες 

Δυτικές  ΗΠΑ super προσφορά 

 
 

Η εκδρομή στο Γκραν Κάνυον (με γεύμα) περιλαμβάνεται. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξίδι στις Δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, στις 

πόλεις-θρύλους της Αμερικανικής Δύσης, 

το Σαν Φρανσίσκο, το Λας Βέγκας και το 

Λος Άντζελες και στο μοναδικό Γκραν 

Κάνυον: ένα ταξίδι πλούσιο, περιεκτικό, με 

την άρτια οργάνωση του Versus Travel, που 

σίγουρα θα σας αφήσει υπέροχες 

αναμνήσεις. 

 

Travel identity 

Τελικά ο μάλλον παρεξηγημένος στα 

ελληνικά τουριστικά χρονικά τίτλος «Δυτικές 

ΗΠΑ» χρησιμοποιείται συνήθως 

παραπλανητικά σε προγράμματα που 

επισκέπτονται ένα μικρό μόνο τμήμα των 

Δυτικών Πολιτειών της Αμερικής (Λας 

Βέγκας, Λος Άντζελες) και που έχουν τα 

πάντα προαιρετικά. Για εμάς δεν νοούνται 

Δυτικές ΗΠΑ χωρίς το Σαν Φρανσίσκο, την 

αντισυμβατική πόλη με την καλιφορνέζικη 

λάμψη και τον ξέφρενο χαρακτήρα, με τους 

αναρίθμητους ουρανοξύστες να 

οριοθετούν το κοσμοπολίτικο κέντρο του και 

τις διάσημες γέφυρες να το περιφρουρούν, 

αλλά και το περίφημο τραμ, στο οποίο θα 

σκαρφαλώσουμε για να περιεργαστούμε 

την πόλη. Όπως και δεν νοείται να 

βρισκόμαστε στην περιοχή αυτή και να 

έχουμε προαιρετική εκδρομή στο Γκραν 

Κάνυον. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει 

αυτό το πρόγραμμα του Versus, στο οποίο 

το Γκραν Κάνυον πραγματοποιείται σε μια 

κοινή εκδρομή με το Φράγμα Χούβερ, με 

ιδιωτικό πούλμαν και με την είσοδο στο 

πάρκο να περιλαμβάνεται και με γεύμα στο 

γυάλινο μπαλκόνι Skywalk. 

 

Highlights 

 Περιηγηθείτε στην πιο φιλελεύθερη 

πόλη των ΗΠΑ, το πανέμορφο Σαν 

Φρανσίσκο. 

 Απολαύστε ένα δείπνο με θαλασσινά 

στο Fishermans Warf (προαιρετικό). 

 Κάντε μια βόλτα με τα πόδια στο Λας 

Βέγκας για να δείτε τα περίφημα 

shows των ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων. 

 Εξερευνήστε το Γκραν Κάνυον. 

 Περπατήστε στο γυάλινο μπαλκόνι 

Skywalk στο Γκραν Κάνυον. 

 Σεργιανίστε στο διάσημο Walk of 

Fame στο Λος Άντζελες. 

 Δείτε την  διάσημη παραλία της Σάντα 

Μόνικα. 

 Επισκεφτείτε τα στούντιο της 

κινηματογραφικής εταιρίας Universal 

στα περίχωρα του Χόλιγουντ. 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ VERSUS 

Το αρτιότερο και πλουσιότερο πρόγραμμα στις 

μεγαλουπόλεις των Δυτικών ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη.  

Με πτήσεις για Σαν Φρανσίσκο και επιστροφή από Λας 

Βέγκας κατευθείαν από την Ευρώπη και όχι μέσω Νέας 

Υόρκης. Το ταξίδι αυτό δεν αντιμετωπίζεται σαν μια 

επέκταση από τη Νέα Υόρκη. Είναι ένα αυτόνομο ταξίδι, με 

έμπειρο Έλληνα αρχηγό και όχι τοπικό ελληνόφωνο, που 

θα είναι μαζί σας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας 

στην Αμερική. 

 

 ΜΟΝΟ στο VERSUS σε κλασικό πρόγραμμα 

Δυτικές ΗΠΑ περιλαμβάνεται το Σαν Φρανσίσκο 

και το Γκραν Κάνυον, που χωρίς αυτά το ταξίδι 

είναι εξαιρετικά ελλιπές. 

 3 διανυκτερεύσεις στο Σαν Φρανσίσκο, στο 

Hilton Park 55 4* και όχι μείωση αυτών για 

μείωση κόστους.  

 Διανυκτερεύσεις στο Λος Άντζελες, στο Omni 

Monumental Plaza L.A. ή παρόμοιο.  

 Διανυκτερεύσεις στο Λας Βέγκας, στο Paris- Las 

Vegas 4* της εταιρείας Caesars. 

 Διαμονή στο Μοντερέι σε ξενοδοχείο 4*. 

 Εκτεταμένη ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο με το 

Σοσαλίτο. 

 Εκδρομή στο Κάρμελ μέσω του θρυλικού 

αυτοκινητόδρομου 1. 

 Ημερήσια εκδρομή στο Γκραν Κάνυον με 

ιδιωτικό πούλμαν (που σε άλλα προγράμματα 

είναι προαιρετική), με γεύμα και είσοδο στο 

Skywalk. 

 Ολοήμερη ξενάγηση στο Λος Άντζελες με 

Χόλιγουντ, παραλία Σάντα Μόνικα και Μπέβερλι 

Χιλς. 

 Στο πακέτο φόρων περιλαμβάνονται και τα 

φιλοδωρήματα. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 

ΤΟΠΙΚΑ. 

 Η καλύτερη τιμή της αγοράς (σχέση τιμής - 

προϊόντος). 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός από Αθήνα. 

 

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα, συγκρίνετε  

και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 20/02/2020 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 605 20/02/2020 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –  

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
10:20 12:25 

KL 636 01/03/2020 ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  15:59 10:50 +1 

KL 1575 02/03/2020 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 12:35 16:40  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Canyon    
 

Το Grand Canyon, αυτό το μεγαλόπρεπο σκηνικό µε τις αλλεπάλληλες χαράδρες, τα απόκρημνα τοιχώματα 

και τους θεόρατους βράχους µε τις αλλόκοτες µορφές, διαµορφώθηκε από τη διάβρωση που προκάλεσαν ο 

άνεμος και τα νερά του ποταμού Κολοράντο στη γη της Αριζόνας. Ο Ισπανός Λόπεθ ντε Κάρδενας ήταν ο 

πρώτος Ευρωπαίος που το 1540 αντίκρισε το μεγαλειώδες πανόραμα του Γκραν Κάνυον, ωστόσο, η ακριβής 

χαρτογράφηση της περιοχής πραγµατοποιήθηκε μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα.   

Το Grand Canyon βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Αριζόνας και αποτελεί το µεγαλύτερο και 

εντυπωσιακότερο φαράγγι του πλανήτη µας. Εκτείνεται σε µήκος 446 χιλιοµέτρων, πλάτος από 5,5 έως 30 

χιλιόµετρα και το βάθος του φτάνει ακόµα και τα 1.500 µέτρα. Το διασχίζει ο ποταµός Κολοράντο, που ξεκινά 

από τα Βραχώδη Όρη και χύνεται στον Κόλπο του Μεξικού. Το Grand Canyon κρύβει στις πλαγιές του σχεδόν 

δύο δισεκατοµµύρια χρόνια γεωλογικής ιστορίας της περιοχής και υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας 

από την Προϊστορική Περίοδο. Στα αλλεπάλληλα γεωλογικά στρώµατα που διακρίνονται στα τοιχώµατα 

ξετυλίγεται η ιστορία του στερεού φλοιού της γης. Αποτελεί ένα από τα αξεπέραστα µνηµεία της φύσης που 

δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο· όχι τυχαία λοιπόν, το 1919 ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυµός των ΗΠΑ και το 

1979 Μνημείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.  

Η εκδρομή στο Γκραν Κάνυον της Αριζόνας έχει ειδικά χαρακτηριστικά και αφορούν το πώς θα κινηθούμε κατά 

τη συγκεκριμένη εκείνη ημέρα. Το Γκραν Κάνυον είναι ένα εθνικό πάρκο και η εκμετάλλευσή του έχει 

παραχωρηθεί στη φυλή των Ινδιάνων Hualapai, οι οποίοι προσπορίζονται τα έσοδα και φροντίζουν έτσι ώστε 

το πάρκο να παραμένει αυθεντικό χωρίς αλλοιώσεις και εκφυλισμό από την τουριστική εκμετάλλευση. Η 

διαδρομή µας θα µας φέρει αρχικά στο Φράγµα Hoover. Θα περάσουμε τη γέφυρα και θα μπούμε στην 

πολιτεία της Αριζόνα. Με τις φωτογραφικές και τα βίντεο στο χέρι θα αποθεώσουμε το υπερθέαμα αυτό: το 

τεράστιο φράγµα µε τη Λίµνη Mead και στο βάθος ο απρόβλεπτος ποταµός Κολοράντο, που έχει δέσει την 

ιστορία του µε το µεγαλύτερο γεωλογικό φαινόµενο του πλανήτη µας. Από το παρατηρητήριο (lookout), που 

βρίσκεται στα οχυρωµατικά έργα που έγιναν κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η θέα είναι πραγµατικά εκπληκτική.   

Κατά την άφιξή µας στο δυτικό άκρο του Πάρκου (West Rim) µας υποδέχονται οι Ινδιάνοι της φυλής των 

Χουαλαπάι, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας τους και της ιστορίας τους. Στο δυτικό µέρος του 

Γκραν Κάνυον υπάρχουν 3 τοµείς: το Eagle Point, το Guano Point και το Χουαλαπάι Ραντς. Στο Eagle Point 

βρίσκεται το περίφηµο Grand Canyon Skywalk, ένα τεράστιο γυάλινο «Μπαλκόνι» πάνω από τη χαράδρα, µία 

εναέρια γυάλινη γέφυρα σε ύψος 1.350 µέτρων πάνω από το κενό! Εδώ µπορείτε να περπατήσετε για να 

θαυµάσετε τη θέα και να γευματίσετε (περιλαμβάνεται).   

Η επιστροφή µας στο Λας Βέγκας προβλέπεται να γίνει γύρω στις 18:00.  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ινδιάνοι 
Ιθαγενείς μιας νεόκοπης ηπείρου, θύµατα του λευκού ιµπεριαλισµού και της απληστίας, τελευταίοι 

εκπρόσωποι ενός ροµαντικού τρόπου ζωής δίπλα στη φύση.   

Οι Ινδιάνοι της Άγριας ∆ύσης είναι αναµφισβήτητα οι πρωταγωνιστές της αµερικανικής ιστορίας και ένα 

σηµαντικό κεφάλαιό της. Φιγούρες παρεξηγηµένες, που κάποτε αντιµετωπίστηκαν σαν απολίτιστοι 

άγριοι και σήµερα αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι ενός πολιτισµού που έχει πολλά να διδάξει στους 

λευκούς έποικους.   

Ποιοι είναι, όµως, πραγµατικά οι Ινδιάνοι της Άγριας Δύσης;  

Όλοι µας φέρνουµε ζωντανή την εικόνα στο µυαλό µας όταν αναφερόµαστε σε αυτούς. Άνδρες 

γενναίοι, µε χάλκινη επιδερµίδα, γαµψή µύτη, έντονα ζυγωµατικά, µακριά, µαύρα, στιλπνά µαλλιά, 

στολισµένα µε φτερά και ένα βλέµµα που θυµίζει αρπακτικό. Ρούχα από δέρµα, µε κεντήµατα από 

χάντρες, µοκασίνια για αθόρυβο περπάτηµα, καταυλισµοί µε σκηνές και πανέµορφες γυναίκες. 

Πολεµιστές των διαφόρων φυλών, όπως οι Σιού, οι Κοµάντσι, οι Τσεγιέν κ.λπ. καλπάζουν πάνω σε 

γρήγορα άλογα οπλισµένοι µε τόξα και ακόντια. Για τους περισσότερους λευκούς, οι Ινδιάνοι 

εκπροσωπούν ένα λαό που γεννήθηκε για να κυνηγάει και να πολεµάει, που µετράει την ανδρεία και το 

θάρρος του στις µάχες, ενώ δίπλα τους οι γυναίκες, το ίδιο γενναίες σαν άλλες Σπαρτιάτισσες, ζουν µε 

σκοπό την ανατροφή των πολεµιστών και είναι έτοιµες να αφαιρέσουν τη ζωή τους, προκειµένου να µην 

αιχµαλωτιστούν.   

Αυτή η εικόνα είναι αληθινή για µόνο ένα µέρος του ινδιάνικου λαού. Ανάµεσα στις περίπου 30 φυλές, 

που έζησαν στην τεράστια έκταση που εκτείνεται από το Μισισιπή µέχρι τις Μεγάλες Πεδιάδες και τα 

Βραχώδη όρη, υπήρχαν φυλές πολεµιστών, υπήρχαν όµως και άλλες που ζούσαν ειρηνικά από τη 

γεωργία και καλλιεργούσαν καλαµπόκι ή κηπευτικά ή ήταν νοµάδες που ακολουθούσαν τη λεία τους, 

γιατί ζούσαν από το κυνήγι του βούβαλου.   

Κάθε φυλή είχε τα δικά της χαρακτηριστικά. Το κλισέ της οµαδοποίησης των Ινδιάνων σε µία κατηγορία 

ανθρώπων µόνο σωστό δεν είναι. ∆εν ήταν άκακοι ιθαγενείς, αλλά ούτε και αιµοδιψή τέρατα. Όπως 

ανάµεσα στους λευκούς, έτσι µεταξύ των ερυθρόδερµων ιθαγενών µπορούσες να συναντήσεις 

φιλειρηνικούς αρχηγούς, αλλά και αδίστακτους δολοφόνους. Όλοι τους, όµως, είχαν την ίδια κατάληξη 

και κοινή µοίρα: διώχθηκαν από τη γη τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Παρά 

το γεγονός ότι κέρδισαν µερικές µάχες, οι Ινδιάνοι ήταν πολύ λίγοι αριθµητικά και πενιχρά εξοπλισµένοι 

για να αντισταθούν στους λευκούς εισβολείς.  

Το ̟πογραφικός χάρτης των ιθαγενών της Βορείου Αµερικής 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Σαν 

Φρανσίσκο 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού για το Σαν Φρανσίσκο, την πανέμορφη και πιο 

φιλελεύθερη πόλη των ΗΠΑ, που είναι χτισμένη σε 40 

λόφους. Η ανάπτυξη της πόλης οφείλεται στην εξαιρετική 

της γεωγραφική θέση, στο κλίμα της, αλλά και στα 

κοιτάσματα του χρυσού που ανακαλύφθηκαν στη Σιέρρα 

Νεβάδα στα μέσα του 19ου αιώνα. Από την εποχή του 

πυρετού του χρυσού το Σαν Φρανσίσκο ήταν μια ανέμελη 

πόλη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έγινε η πόλη των 

μπίτνικ (beatnik), που μιλούσαν για μια ζωή μακριά από τις 

δεσμεύσεις των κοινωνικών συμβάσεων, εμπνευσμένη από 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία και όχι από την 

απληστία και τη φιλοδοξία (Τζακ Κέρουακ, Άλλεν 

Γκίνσμπεργκ κ.λπ.). Τη γενιά των μπιτ (beat generation) 

διαδέχτηκαν οι χίπις κατά τη δεκαετία του 1960. Άφιξη στο Σαν 

Φρανσίσκο, μεταφορά και τακτοποίηση σε πολυτελές 

κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο (εκτεταμένη ολοήμερη ξενάγηση, 

κόλπος Σαν Φρανσίσκο)  

Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη και στα περίχωρα του 

κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία Union Square, το 

Δημαρχείο που μοιάζει με το Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον, την 

περίφημη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Όπερα, την Τσάινα 

Τάουν, που είναι η μεγαλύτερη κινέζικη πόλη εκτός Κίνας, και 

τις Δίδυμες Κορυφές (Twin Peaks) απ’ όπου θα έχουμε μια 

πανοραμική θέα της πόλης. Εν συνεχεία θα διασχίσουμε την 

πασίγνωστη, μήκους 1.272 μέτρων, Χρυσή Γέφυρα (Golden 

Gate), που συνδέει το Σαν Φρανσίσκο με την Κομητεία 

Marin. Στο άλλο άκρο της γέφυρας θα απολαύσουμε και θα 

απαθανατίσουμε το υπέροχο σκηνικό που απλώνεται 

μπροστά μας, με επίκεντρο το γνωστό νησί-φυλακή 

Αλκατράζ. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε στο γραφικό 

παραθαλάσσιο Σοσαλίτο, που θα σας εντυπωσιάσει με τη 

μεσογειακού τύπου ομορφιά του. Ακολουθεί προαιρετική 

επίσκεψη στο πάρκο Muir Woods με τα Redwood trees, τις 

αρχαίες σεκόγιες δηλαδή, τα μεγαλύτερα, γηραιότερα και 

ψηλότερα δέντρα της Γης! Αφού περάσουμε από τη γέφυρα 

San Rafael, θα κατευθυνθούμε προς το Οκλαντ (Oakland) 

και αφού περάσουμε και την 3η κρεμαστή γέφυρα (Bay 

Bridge), θα επιστρέψουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Στάση στο 

Φίσερμανς Γουόρφ (Fishermans Warf, την προβλήτα των 

ψαράδων) - τη γνωστή παραθαλάσσια συνοικία με τις 

ταβέρνες, για να απολαύσετε, όσοι θέλετε, το δείπνο σας με 

θαλασσινά και ειδικότερα με τα γιγάντια καβούρια του 

Ατλαντικού. Το πούλμαν θα καταλήξει στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο (Ημέρα ελεύθερη) 

Ημέρα ελεύθερη στο Σαν Φρανσίσκο. Με τον αρχηγό μας 

μπορείτε να κάνετε μια περιπατητική ξενάγηση στην καρδιά 
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Λίμπεκ 

 

____ 

του Σαν Φρανσίσκο. Θα επιβιβαστούμε στο γνωστό, ιστορικό 

Τραμ ($2,50, το κόστος εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται) για μια 

μοναδικής εμπειρίας διαδρομή, με στάσεις σε σημεία-κλειδιά της 

πόλης. Σας προτείνουμε να κάνετε μια κρουαζιέρα στον Κόλπο 

του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να 

τραβήξετε αξέχαστες φωτογραφίες της πόλης, των γεφυρών 

και του τρομερού Νησιού Αλκατράζ, που φιλοξενούσε στο 

διάστημα 1933-’63 τις περίφημες φυλακές με έγκλειστους 

γνωστούς γκάνγκστερ της εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: Σαν Φρανσίσκο – Καρμέλ – Μοντερέι 

Αναχώρηση από το Σαν Φρανσίσκο με πρώτο μας σταθμό το 

παραθαλάσσιο Καρμέλ (Carmel-By-The-Sea). Η διαδρομή μας 

ολοκληρώνεται, ακολουθώντας την υπέροχη παραθαλάσσια 

διαδρομή μέσω του αυτοκινητόδρομου 1, στο γραφικό 

Μοντερέι (Monterey). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η ημέρα: Μοντερέι – Λος Άντζελες 

Αναχωρούμε από το Μοντερέι οδικώς με προορισμό μας το 

Λος Άντζελες, σε μια απολαυστική διαδρομή μέσω του Pacific 

Coast Highway. Άφιξη στην «Πόλη των Αγγέλων», στο νότιο 

τμήμα της Καλιφόρνια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Λος Άντζελες (ολοήμερη ξενάγηση, Hollywood, 

Beverly Hills, Santa Monica) 

Η σημερινή μας ημέρα ξεκινάει από το κέντρο της πόλης, το 

Downtown LA, με το διάσημο LA Theater, το Music Center, το 

Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Our Lady of Angels και τη Hollywood 

Boulevard, που είναι για το Λος Άντζελες ό,τι η Champs Elysees 

για το Παρίσι ή η Broadway για τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε 

βέβαια από την «πρωτεύουσα του αμερικανικού 

κινηματογράφου», το άλλο διάσημο προάστιο του Λος 

Άντζελες, το Χόλιγουντ, που με το όνομά του έχει πλέον ταυτιστεί 

ολόκληρη η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. Θα 

δούμε το Κινέζικο Θέατρο καθώς και τα «πατήματα» των 

αστέρων του κινηματογράφου, το διάσημο Walk of Fame με τα 

πεζοδρόμια στρωμένα με αστέρια, που τιμά περισσότερες από 

2.000 διασημότητες του κινηματογράφου, του θεάτρου, της 

τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Στο πρώην Kodak Theatre-

Dolby Theatre (Hollywood and Highland Center Theatre από 

το 2012), το χώρο απονομής των Βραβείων Όσκαρ από το 

2002, μπορείτε να μπείτε (προαιρετικά) σε οργανωμένες 

επισκέψεις ανά μισάωρο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 

την ακτή, για να δούμε τη διάσημη παραλία Σάντα Μόνικα. 

Στάση για γεύμα ή καφέ, Συνεχίζουμε για το προάστιο της 

απαστράπτουσας πόλης του πλούτου και της επιτυχίας, την 

πόλη των προνομιούχων, το «γκέτο των VIP’S», το Μπέβερλι 

Χιλς, με στάση για φωτογραφίες στη διάσημη λεωφόρο 

Rodeo Drive με τις πανάκριβες μπουτίκ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Λος Άντζελες (Universal Studios) 

Σήμερα το πρωί μπορούμε (προαιρετικά) να πάμε με τον 

αρχηγό μας στο μετρό για να μεταβούμε και να επισκεφτούμε 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

τα στούντιο της κινηματογραφικής εταιρίας Universal, στα 

περίχωρα του Χόλιγουντ. Με τα ειδικά τρενάκια θα γυρίσουμε 

το χώρο των στούντιο, θα δούμε τα σκηνικά φημισμένων 

ταινιών και τον τρόπο με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες, τα 

διάφορα εφέ, τρικ κ.λπ. Το κόστος της εισόδου στα Universal 

Studios ($109-$119) δεν περιλαμβάνεται και καταβάλλεται 

επιτόπου. Ο αρχηγός σας θα φροντίσει να βγάλει τα 

εισιτήρια. Χρόνος παραμονής περίπου 5-6 ώρες. Αξίζει να 

σημειώσουμε πως αφήνουμε τη μέρα αυτή «ελεύθερη» ώστε 

να έχετε την ευκαιρία να αφιερώσετε όσο χρόνο θέλετε στα 

στούντιο της Universal, χωρίς έτσι να «στριμώχνουμε» την 

επίσκεψη αυτή σε στενά χρονικά περιθώρια.  

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε -όσοι επιθυμείτε- την 

Disneyland (κόστος εισόδου περίπου $110) και τα άλλα 

θεματικά πάρκα, όπως το Knott’s Berry Farm, από τα 

μεγαλύτερα κέντρα αναψυχής στον κόσμο 

(www.Knott.com), μια παραμυθένια ατμόσφαιρα με 

εκπληκτικά θεάματα και συναρπαστικά παιχνίδια που 

απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Στο πάρκο της Disneyland 

μπορείτε να δείτε το Magic Kingdom Park, που είναι 

διαμορφωμένο σε 4 ενότητες: τη Γη της Περιπέτειας 

(Adventure Land), τη Γη της Φαντασίας (Fantasy Land), τη Γη 

των Συνόρων (Frontier Land) και τη Γη του Αύριο (Tomorrow 

Land). Ο Μίκυ και η παρέα του, η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, η 

Αλίκη, ο Πήτερ Παν, οι Πειρατές της Καραϊβικής σας 

περιμένουν να περάσετε τη μαγική πύλη που οδηγεί στη χώρα 

της φαντασίας και του παραμυθιού! Άλλη μία πρόταση είναι 

ξαναπάτε στις διάσημες παραλίες της πόλης ή στη διάσημη 

λεωφόρο Rodeo Drive στο Beverly Hills, για καφέ και «χαβαλέ» 

με τους διάσημους και «παράξενους» που κυκλοφορούν 

γύρω από τα γνωστά «στέκια» ή ακόμη για επώνυμα ψώνια. 

Διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: Λος Άντζελες – Λας Βέγκας 

Πρωινή αναχώρηση από το Λος Άντζελες και μετάβαση 

οδικώς στην παγκόσμια Μέκκα του τζόγου και των shows, το 

φαντασμαγορικό Λας Βέγκας, στην πολιτεία της Νεβάδα. 

Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 

καρδιά της πόλης, στη διάσημη STRIP, με όλα τα διεθνούς 

φήμης ξενοδοχεία-καζίνο με τους εντυπωσιακούς 

εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: Caesar's Palace, 

Luxor, Treasure Island, Mirage, New York New York, Flamingo, 

Tropicana, τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Λας 

Βέγκας προσφέρουν όχι μόνο υπερπολυτελή διαμονή αλλά 

και απίστευτη ποικιλία από καθημερινά shows, για πελάτες και 

μη πελάτες, πολλά από αυτά μάλιστα εντελώς δωρεάν για 

όλους τους επισκέπτες. Το βράδυ η πόλη λαμπυρίζει 

εκτυφλωτικά και υπόσχεται κάθε είδους διασκέδαση στα 

καζίνο και τα shows, όπου έχετε την ευκαιρία να δείτε και να 

ακούσετε διάσημους καλλιτέχνες. Διανυκτέρευση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή Λος Άντζελες-Λας Βέγκας ενδέχεται 

να γίνει και αεροπορικώς. 

 

9η ημέρα: Λας Βέγκας – Γκραν Κάνυον (West Rim) – Χούβερ 

Νταμ – Λaς Βέγκας 

Ποιος φτάνει έως εδώ και δεν επισκέπτεται το 

καταπληκτικότερο γεωλογικό μνημείο της Γης; Σήμερα 

http://www.knott.com/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ετοιμαστείτε για τη μοναδική εκδρομή στο Γκραν Κάνυον 

(Μεγάλο Φαράγγι), στην πολιτεία της Αριζόνα. Θα περάσουμε 

από το Hualapai Indian Nation, πριν καταλήξουμε στη δυτική 

πλευρά της χαράδρας του Γκραν Κάνυον (West Rim). Ο 

ορμητικός ποταμός Κολοράντο έχει αφήσει τη σφραγίδα του 

στη Γη και εξακολουθεί να σμιλεύει τα αριστουργήματά του 

εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Το Κάι Μπάμπ, το 

«ξαπλωμένο βουνό» όπως αποκαλούσαν οι Ινδιάνοι το 

φαράγγι, είναι μια ατέλειωτη έκταση εκπληκτικών τοπίων και 

χρωμάτων, όπου η φύση αποκαλύπτει όλη της τη 

μεγαλοπρέπεια. Πέρα από την θέα στο φαράγγι από το 

Skywalk (το γυάλινο μπαλκόνι) που κόβει την ανάσα, θα 

απολαύσουμε το γεύμα μας στο Grand Canyon 

(περιλαμβάνεται). Επιστρέφοντας θα σταματήσουμε για 

φωτογραφίες στο τεράστιο Φράγμα Χούβερ και στη συνέχεια 

θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο Λας Βέγκας. 

Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Λας Βέγκας  

Το Λας Βέγκας είναι μια πόλη στη μέση της ερήμου, ασήμαντη 

μέχρι το 1946, όταν λειτούργησε εκεί το πρώτο καζίνο. Σήμερα 

είναι η πιο θεαματική πόλη του κόσμου, η παγκόσμια 

πρωτεύουσα του τζόγου και της διασκέδασης. Εδώ θρησκεία 

είναι η τύχη, και ο χρόνος δεν μετριέται με την περιστροφή του 

λεπτοδείκτη αλλά με τις περιστροφές της ρουλέτας. 

Υπερπολυτελή ξενοδοχεία, τυχερά παιχνίδια και εκπληκτικά 

υπερθεάματα είναι το τρίπτυχο που καθορίζει αυτή τη μοναδική 

πόλη. Κάθε σημείο της είναι και μια έκπληξη: τα 24 παρεκκλήσια 

όπου μπορεί κανείς να παντρευτεί ανά πάσα στιγμή το 

πιστοποιούν. Κατά τη διάρκεια της σημερινή μας ημέρας θα 

κάνουμε μια βόλτα με τον αρχηγό μας για να δούμε τα 

περίφημα shows που προσφέρουν τα διάφορα ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα στους θαμώνες της πόλης, όπως χορούς 

σιντριβανιών κ.λπ. Η περιπατητική διαδρομή θα γίνεται 

περνώντας από το ένα ξενοδοχείο μέσα στο άλλο, ή 

χρησιμοποιώντας το τοπικό monorail (κόστος δεν 

συμπεριλαμβάνεται). Επίσης, μπορείτε να χαλαρώσετε στην 

πισίνα του ξενοδοχείου ή να βγείτε για ψώνια και βόλτα στη 

διάσημη Λεωφόρο Strip με τα πολυκαταστήματα, τις μπουτίκ 

και τα παράξενα μουσεία της! Μην παραλείψετε μια νυχτερινή 

πτήση με ελικόπτερο πάνω από φαντασμαγορικά 

φωταγωγημένο Las Vegas. Ένα μοναδικό υπερθέαμα. 

Διανυκτέρευση. 

 

11η ημέρα: Λας Βέγκας – Πτήση επιστροφής 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση 

επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

12η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

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* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 20/02  -  12 ΗΜΕΡΕΣ  

 

€  1.999 

€ 2.179  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 
 

€  3.109 
με τους φόρους 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 1.000  

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

μέσα. Απαιτείται  1  διανυκτέρευση στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε  την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

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

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

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

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

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 Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης. 



 
 
 

 
 

 
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  

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα, κεντρικά πολυτελή 

ξενοδοχεία 4* & 4*sup.  

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία*. 

 Εκτεταμένη, ολοήμερη ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο 

και τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο (3 Γέφυρες). 

 Ολοήμερη ξενάγηση στο Λος Άντζελες. 

 Επίσκεψη με τον αρχηγό στα Studios της Universal (δεν 

περιλαμβάνεται η είσοδος). 

 H εκδρομή στο Γκραν Κάνυον με γεύμα. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Ειδική άδεια εισόδου Αμερικής (ESTA).  

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 

ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει) εκτος από: 

 Πρωινό  

 Είσοδοι σε θεματικά πάρκα, μουσεία και αξιοθέατα. 

  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων 

και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). 

Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 

κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: € 860 

 Πρωινό  

 Είσοδοι σε θεματικά πάρκα, μουσεία και αξιοθέατα. 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Καλό θα είναι να δηλώνετε την επιθυμία σας για Twin (2 

κρεβάτια) ή Double Room (ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι) στο 

Γραφείο μας κατά την κράτησή σας και οπωσδήποτε πριν 

την αναχώρηση της εκδρομής. 

- Στις Η.Π.Α. δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια. Τα standard 

δωμάτια είναι πάντα με ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι (King Bed) 

ή με 2 διπλά κρεβάτια (Twin King ή Queen  beds).  

- Στις περιπτώσεις που 3 ή 4 άτομα κάνουν χρήση αυτών 

των δωματίων τυγχάνουν και μεγάλης έκπτωσης. 

- Τρίκλινο με την προσθήκη έξτρα κρεββατιού δεν υπάρχει 

στην standard κατηγορία και χρειάζεται άλλος τύπος 

δωματίου με διαφορετική (υψηλότερη) τιμή και χωρίς την 

έκπτωση. 

 



 
 
 

 
 

 
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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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/


 
 
 

 
 

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 (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 τις 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 

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

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

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


