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Τρεις διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη  
 

Τρεις διανυκτερεύσεις στην Βαρκελώνη 

 

Μία διανυκτέρευση στην Βαλένθια 

 

Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις 
σημαντικότερες πόλεις και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (στην Ισπανία  
 δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε δημόσιους χώρους χωρίς τοπικούς ξεναγούς  

      και έτσι αν υπάρχει μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η ξενάγηση      
      περιορίζεται εντός του πούλμαν   
 
 
 
 

 
 

        Αναχωρήσεις: 25.07, 02.08, 10.08, 19.08                               7, 8 Ημέρες 

Κλασική Ισπανία 
 

Βαρκελώνη, Βαλένθια, Κονσουέγκρα, Τολέδο, Μαδρίτη 
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Ενδεικτικές πτήσεις (περιορισµένες θέσεις) 
 8ήµερο πρόγραµµα – Οι πτήσεις ισχύουν για 25/07, 10/08, 19/08: 

 

 
 

 

 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 901 25/07/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ 05:10 06:55 

Α3 680 25/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ    08:45 11:00 

Α3 687    01/08/2017 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 12:55 17:35 

Α3 908 01/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 18:30 20:15 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 901 10/08/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ 05:10 06:55 

Α3 680 10/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ    08:45 11:00 

Α3 687    17/08/2017 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 12:55 17:35 

Α3 908 17/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 18:30 20:15 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Ένα μοναδικό, αγαπημένο ταξίδι στην Ισπανία, είτε την επισκέπτεστε για πρώτη φορά ή για μια 

νοσταλγική επανάληψη 

Περιλαμβάνει: 

� Ξενοδοχεία 4. 

� Τρεις διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη σε κεντρικότατο ξενοδοχείο. 

� Τρεις διανυκτερεύσεις στην Βαρκελώνη σε κεντρικό ξενοδοχείο. 

� Δείπνο στην Βαλένθια. 

� Μία διανυκτέρευση στην Βαλένθια. 

� Επισκέψεις στο Τολέδο και την Κονσουέγκρα με τους ανεμόμυλους που αναφέρονται στο 

μυθιστόρημα "Δον Κιχώτης" του Θερβάντες και το Πράδο. 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται 

στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγματοποιούνται! 
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7ήµερο πρόγραµµα (µία νύχτα λιγότερη στην Βαρκελώνη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 901 19/08/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ 05:10 06:55 

Α3 680 19/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ    08:45 11:00 

Α3 687    26/08/2017 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 12:55 17:35 

Α3 908 26/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 18:30 20:15 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 743 02/08/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΩΜΗ 05:00 07:15 

ΑΖ 058 02/08/2017 ΡΩΜΗ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ    08:00 10:35 

ΑΖ 079    08/08/2017 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΡΩΜΗ 18:25 20:10 

ΑΖ 742 08/08/2017 ΡΩΜΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ 23:05 03:10 
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Ένα σπουδαίο πρόγραμμα με το οποίο επισκεπτόμαστε την πρωτεύουσα της 

Καταλονίας, την κοσμοπολίτικη Βαρκελώνη, μία πόλη ταυτόχρονα 

παραδοσιακή και σύγχρονη, νεανική και κλασική, που δεν την χορταίνει ποτέ 

κανείς. Μία πόλη γεμάτη ζωντάνια, μνημεία και μουσεία.  

Γνωρίζουμε την Βαλένθια ή Βαλεντία κατά τους Ρωμαίους που την ίδρυσαν, 

την Κονσουέγκρα με τους ανεμόμυλούς της, το απαράμιλλο Τολέδο του 

Γκρέκο και την πρωτεύουσα Μαδρίτη, με τις μεγάλες φαρδιές λεωφόρους 

της, τα πάρκα και τα μνημεία της. 

 

 

� Περπατείστε στην κοσμοπολίτικη Βαρκελώνη 

� Εξερευνήστε την θρυλική Βαλένθια 

� Περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της "Πόλη των Τριών Πολιτισμών", το 

Τολέδο του Γκρέκο 

� Αναζητείστε τον Δον Κιχώτη στην Κονσουέγκρα 

� Επισκεφθείτε την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας, την Μαδρίτη.  
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ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη    
 

Από την ελκυστική Βαρκελώνη στην θρυλική Βαλένθια και από εκεί στην 

Κονσουέγκρα με τους ανεμόμυλούς της, στο απαράμιλλο Τολέδο και στην 

πρωτεύουσα Μαδρίτη. 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ      
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Πτήση, ξενάγηση) 
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας και δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, την Βαρκελώνη. 
Πρόκειται για µία κοσµοπολίτικη µεσογειακή πόλη, που ενσωµατώνει στα αστικά της κτίρια τη ρωµαϊκή 

αρχιτεκτονική µε ένα µεσαιωνικό χρώµα, διατηρώντας την πρωτοπορία του µοντερνισµού του 20ού αιώνα. 
Η µακρά ιστορία της πόλης και η οικονοµική της δύναµη, της επέτρεψε να αναπτύξει πολιτισµό και ιδιαίτερη 
κουλτούρα, κάτι που διαφαίνεται από την πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική της κληρονοµιά, αλλά και 
από τη συνεχόµενη ενθάρρυνση των τεχνών και των γραµµάτων. Σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης 
αποτελούν τα επιβλητικά κτίρια των αρχιτεκτόνων Antonio Gaudí και Luis Doménech ι Montaner, που η 
Ουνέσκο έχει περιλάβει στον κατάλογο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Άφιξη και ξενάγηση της 

πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε το Ολυµπιακό χωριό και το Στάδιο, στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες το 1992. Από εκεί θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε το διάσηµο 
σιντριβάνι "Fuente Magica" και την Plaza Εspaña. Συνεχίζουµε µε την γραφική Barceloneta και για ένα από 
τα πιο αξιόλογα έργα του αρχιτέκτονα Γκαουντί, την εκκλησία Σαγράδα Φαµίλια (Αγία Οικογένεια), καθώς 
και το πάρκο Γκουέλ, όπου επίσης θα θαυµάσουµε  την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του Antonio Gaudi, αλλά 
και την πανοραµική θέα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
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2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Πεζή Ξενάγηση) 
Η περιπατητική ξενάγησή µας σήµερα αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Πλάζα 
Καταλόνια (Plaza Catalunia). Η ξενάγηση είναι προαιρετική και απευθύνεται σε όσους έχουν τη φυσική 
δυνατότητα να περπατήσουνε και να ακολουθήσουν. Το ιστορικό κέντρο της πόλης µπορεί κανείς να το 

απολαύσει µόνο περπατώντας. Θα διασχίσουµε την περίφηµη λεωφόρο Paseo de Gracia µε τα πιο ακριβά 
καταστήµατα της πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του µοντερνισµού διάσηµων Καταλανών 
αρχιτεκτόνων µε γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του Antonio Gaudi. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουµε στον πιο διάσηµο πεζόδροµο της πόλης, στην ιστορική Ράµπλα, και θα καταλήξουµε στο 
Μπάριο Γκότικο, όπου δεσπόζουν το Μουσείο Πικάσο, η Μητρόπολη, αλλά και σε µικρή απόσταση 
"αγοραστικοί παράδεισοι", όπως τα El Corte Ingles. Απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.  

 
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Ελεύθερη Ηµέρα) 
Ηµέρα ελεύθερη στην πανέµορφη Βαρκελώνη για να απολαύσετε την συναρπαστική αυτή πόλη. 
Περιπλανηθείτε στην παλιά πόλη, στο Barrio Gotico (Γοτθική Συνοικία) και νιώστε τη µυστηριακή 
ατµόσφαιρα του µεσαίωνα, περπατήστε στη Ramblas και περάστε ώρες ολόκληρες στην Boqueria, µία από 
τις καλύτερες αγορές τροφίµων της Ευρώπης. Must είναι επίσης η βόλτα στην ξύλινη προκυµαία του 

λιµανιού, την πάλαι ποτέ συνοικία των ψαράδων και των εργατών, όπου θα βρείτε ωραίες ταβέρνες µε 
θαλασσινά. Άλλωστε, το καλό φαγητό και οι βόλτες για tapas και κρασί αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι 
αυτής της ταξιδιωτικής εµπειρίας.  
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ  (Οδική διαδροµή, Ξενάγηση) 
Πρωινή αναχώρηση για 

την Βαλένθια, την 3η 
µεγαλύτερη πόλη της 
Ισπανίας, που είναι 
κτισµένη στις εκβολές του 
ποταµού Τούρια. Γνωστή 

για το ζεστό µεσογειακό 
της κλίµα, τις 
γαστρονοµικές της 
σπεσιαλιτέ, τις γιορτές 
και τα πανηγύρια, αλλά 
και το βιοµηχανικό της 

κέντρο.  Η πόλη ιδρύθηκε 
από τους Ρωµαίους το 
138 και αργότερα την 
κατέλαβαν οι Άραβες. 
Την ανακατέλαβε ο 
θρυλικός Ελ Σιντ το 1096, 

µετά πάλι οι Άραβες και 
τέλος το 1238 ο Ιάκωβος 
Α’ ο Κατακτητής την ενέταξε στο Βασίλειο της Αραγονίας. Άφιξη και πανοραµική ξενάγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούµε τα σηµαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την παλιά συνοικία El Carmen και 
την Πλάθα ντελ Αγιουνταµιέντο - την τριγωνική κεντρική πλατεία στην οποία δεσπόζει το ∆ηµαρχείο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και στη συνέχεια βόλτα µε τα πόδια στο ιστορικό της κέντρο. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΚΟΥΝΣΟΥΕΓΚΡΑ - ΤΟΛΕ∆Ο - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (Οδική διαδροµή, ξεναγήσεις) 
Πρωινή αναχώρηση µε προορισµό την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας, την Μαδρίτη. Στη διαδροµή 
µας θα επισκεφθούµε την Κονσουέγκρα, πόλη γνωστή για το αναπαλαιωµένο κάστρο της και τους 
ανεµόµυλούς της, που βρίσκονται σε ύψωµα πάνω από τις πεδιάδες της Λα Μάντσα και αναφέρονται στο 

µυθιστόρηµα "∆ον Κιχώτης" του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Συνεχίζουµε για την "Πόλη των Τριών Πολιτισµών", το 
Τολέδο, µία πόλη µε σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονοµιά.  Θα περιπλανηθούµε στα 
στενά δροµάκια της µεσαιωνικής αυτής πόλης και θα επισκεφθούµε τον καθεδρικό ναό, ένα µοναδικό 
κτίσµα µεγάλων καλλιτεχνών και µείγµα πολλών αρχιτεκτονικών ρυθµών, καθώς και την εκκλησία του Αγίου 
Θωµά, όπου θα θαυµάσουµε το αριστουργηµατικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόµητα Οργκάθ”. 

Μετά την επίσκεψή µας θα αναχωρήσουµε για την Μαδρίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
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6η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (Ξενάγηση) 
Πρωινή ξενάγηση στην εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας που θα µας αποκαλύψει µερικά από τα 
µυστικά αυτής της µεγαλοπρεπούς πρωτεύουσας. Θα περιηγηθούµε στις µεγάλες λεωφόρους και τις 

πλατείες µε τα αγάλµατα και τα µνηµεία (Πλάθα Σιµπέλες, Πασέο ντελ Πράδο, Γκράν Βία, Πλάθα Μαγιόρ, 
κ.ά.). Επίσης θα περάσουµε από το Παλάθιο Ρεάλ, το ανάκτορο των Βουρβόνων µε τα 2.800 δωµάτια, ένα 
κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού µπαρόκ, όπου έζησε και δηµιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του παλατιού και 
θα καταλήξουµε στο µουσείο του Πράδο (είσοδος προαιρετική), σηµαντικό µουσείο και µεγάλη πινακοθήκη 
της Ισπανίας. Με τα περισσότερα από 10.000 έργα των Ελ Γκρέκο, Βελάσκεθ, Γκόγια και άλλων εξίσου 
σηµαντικών ζωγράφων, προσφέρει ένα µοναδικό ταξίδι στον "χρόνο και στο χρώµα". Όσοι δεν επιθυµούν 

την επίσκεψη στο µουσείο µπορούν να επιστρέψουν ξενοδοχείο. Στο ελεύθερο υπόλοιπο της ηµέρας σας, 
σας προτείνουµε να γνωρίσετε την "άλλη Μαδρίτη" (Στάδιο S. Bernabeu, σταθµός Atocha, Μνηµείο Debod, 
Πάρκο Ρετίρο κ.ά.) και φυσικά τα διάσηµα καταστήµατα και την πλούσια αγορά της πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 

 
7η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (Πεζή Ξενάγηση) 
Σήµερα το πρωί θα έχουµε την 2η περιπατητική ξενάγηση για όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον αρχηγό 

µας στο ιστορικό κέντρο της πόλης και τα σοκάκια της, στην Πλάθα Μαγιόρ, στην Πλάθα ντ’ Εσπάνια κ.ά.  
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην κοµψότερη συνοικία της πόλης, το Μπάριο Ντε Σαλαµάνκα, για έναν 
καφέ στην ατµοσφαιρική Πλάθα Ντελ Οριέντε µε θέα τα ανάκτορα  ή απλά για να περιπλανηθείτε στα στενά 
της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για έναν καφέ. ∆ιανυκτέρευση. 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ (Ηµέρα ελεύθερη, πτήση επιστροφής) 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας. Άφιξη αυθηµερόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό   
� ∆ιανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα και κεντρικά ξενοδοχεία 4*.       

� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 
� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά 
� Ένα δείπνο στην Βαλένθια 
� Όλες οι µεταφορές, µετακινήσεις και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα  
� Έµπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, µε γνώσεις της Ισπανικής 
γλώσσας και της περιοχής (θα τον συναντήσετε στην Ισπανία). 

� Έµπειροι τοπικοί ξεναγοί στο Τολέδο και στο Πράδο  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατό. 
� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια, χωρίς επιβάρυνση.  
 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην 
τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως 

  

∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Είσοδοι σε επισκεπτόµενους χώρους. 
� Γεύµατα (εκτός του δείπνου στην Βαλένθια που περιλαµβάνεται) και ποτά. 
� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό.  
 

Παρατήρηση 
Τα περισσότερα ιστορικά κέντρα των πόλεων είναι επισκέψιµα µόνο µε τα πόδια. Αυτό θα πρέπει να το 
γνωρίζουν εκ των προτέρων όσοι επιθυµούν να ακολουθήσουν τον αρχηγό µας και να τα επισκεφθούν.  
 
 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προγράµµατός µας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράµµατα  

 
 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα**   

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 02/08 (7 ημέρες) 
με Alitalia μέσω Ρώμης 

895 € 

Μονόκλινο: 1135€ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25.07, 10.08, 19.08 (8 ημέρες) 

με Aegean μέσω Αθηνών 

1069 € 

Μονόκλινο: 1329 € 
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η 
ταυτότητα θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα 
πρέπει να έχει ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 

αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 
• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται 

από τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 
• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 

 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 

αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 
• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 

κατάθεση της προκαταβολής.  
• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις 
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 

 
 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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 προκαταβολή 300 € κατ’ άτοµο εντός 

της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των 

χωρών που θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη 

ανανέωσης του διαβατηρίου σας. 
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Οι καινοτοµίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 

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

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των 
ταξιδιών µας στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά 
εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις 
δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

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

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

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  
� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 
� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  

� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

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

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

περιλαµβάνουµε στην τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
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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, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
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, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 

αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε 
σηµαντικούς καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 
τιµούν καθηγητές πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 
για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν απόψεις 
για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία 
για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα µε θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  
αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

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

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 

θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 

 
� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 
παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
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� 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 διαδροµές" 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. ∆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!!! 

 


