
 

    Αναχωρήσεις:  21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 22.10   8 Ημέρες 

Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Λούκα, Πίζα, Φλωρεντία, 
Λα Σπέτσια, Τσίνκουε Τέρρε, Λέβαντο, Μοντερόσσο,  
Περούτζια, Ασίζη, Σπολέτο, Ρώμη 
 

Θα θαυμάσουμε τα "Κρεμαστά Xωριά" με καραβάκι και με τοπικό τραινάκι  
(το κόστος περιλαμβάνεται) 
 

Τέλειες, απευθείας πτήσεις της Alitalia 

 

Διαμονή σε άριστα ξενοδοχεία 4* (ο φόρος περιλαμβάνεται, δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά) 

 Αμπελώνες, χαμηλοί λόφοι, μεσαιωνικά κάστρα, ήσυχα χωριά και αγροικίες ανάμεσα σε κυπαρίσσια, ελιές, στάχυα και 
ηλιοτρόπια. Αυτή η μαγική εικόνα έχει κάνει την Τοσκάνη έναν από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς 
προορισμούς. Γεμάτη διάσπαρτα χωριά και ιστορικές, παγκοσμίως γνωστές πόλεις, όπως η Φλωρεντία, η Σιένα και η Πίζα, η 
ιταλική αυτή επαρχία συνδυάζει τον πολιτισμό με το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία με τις γεύσεις, τα μουσεία με τον απλό 
τρόπο ζωής, τους αμπελώνες με τον τουρισμό. Παρά την πλούσια ιστορία της, η Τοσκάνη είναι ευρύτερα γνωστή ως η πατρίδα 
της ιταλικής Αναγέννησης και τόπος γέννησης μεγάλων ιστορικών προσώπων, όπως ο Δάντης Αλιγκέρι, ο Σάντρο Μποτιτσέλι και 
ο Μιχαήλ Άγγελος. Η Λιγουρία ή Λιγυρία, η περίφημη "Ιταλική Ριβιέρα", είναι παγκοσμίως γνωστή για τα καταπληκτικά της τοπία, 
την πλούσια βλάστηση και το εύκρατο κλίμα της. Αρκεί να περπατήσει κανείς στα μικρά χωριά ή στις πόλεις για να ανακαλύψει 
μνημεία που γοητεύουν με την ομορφιά τους και με τον τρόπο που ενσωματώνονται στο τοπίο. Η Ούμπρια, με τις εύφορες 
κοιλάδες της, τους τρεις παραποτάμους του Τίβερη, τα γραφικά χωριά που ακροπατούν στις κορφές των πράσινων λόφων της 
και τις ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής γοητείας πόλεις της, όπως η Περούτζια, η Ασίζη και το Σπολέτο, είναι γνωστή ως "Η πράσινη 
καρδιά της Ιταλίας", (il cuore verde d' Italia).  

 
 

Ξεχωριστή Ιταλία  
Κρεμαστά Χωριά Τσίνκουε Τέρρε 

 

ΡΩΜΗ - ΤΟΣΚΑΝΗ - ΛΙΓΥΡΙΑ - ΟΥΜΠΡΙΑ   
 

Περιλαµβάνονται το κόστος από το καραβάκι και το τραίνο                                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    
 

Ένα διαφορετικό οκταήμερο ταξίδι στην Ιταλία, στη λογική του Versus! Δεν αναλωνόμαστε με 

αδιάκοπο τρέξιμο όλης της Ιταλίας, αλλά επικεντρωνόμαστε σε μια εξαιρετική περιοχή την οποία 

και εξερευνούμε με την προσοχή που της αξίζει! Με αυτόν τον τρόπο, απολαμβάνουμε 

περισσότερο, ανακαλύπτουμε κρυφά μυστικά της και ερχόμαστε σε άμεση επαφή με την 

κουλτούρα της περιοχής. Επιπρόσθετα, δίνουμε προσοχή στη λεπτομέρεια, διαμένοντας στο 

κέντρο της Φλωρεντίας και όχι σε διπλανή πόλη, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να την 

απολαύσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το βράδυ! 

Οι επιλογές αυτές δεν είναι οικονομικές καθώς, πλέον, σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας επιβάλλονται 

ειδικοί ακριβοί φόροι για την είσοδο κι έξοδο των πούλμαν. Παρ’ όλα αυτά, με μια εξαιρετική τιμή, 

καταφέρνουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτό το μοναδικό ταξίδι, παρέχοντας στους 

ταξιδιώτες άνεση, απόλαυση και δυνατότητα για εξερευνήσεις. Και, βεβαίως, οι ταξιδιώτες του 

Versus δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν τα check points, οι τοπικοί φόροι πόλεων, οι χρεώσεις 

αποσκευών, τα φιλοδωρήματα κ.λπ., γιατί έχουμε φροντίσει να τα συμπεριλάβουμε όλα στην τιμή 

για να μην πληρώνετε τίποτα από όλα αυτά τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

� Επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη Σιένα. 

� Επίσκεψη στο Σαν Τζιμινιάνο με τους αγέρωχους πύργους. 

� Δύο διανυκτερεύσεις στη Λούκα, απ΄ όπου θα εξορμήσουμε στην ακτή της Λιγυρίας. Με 

καραβάκι από τη Λα Σπέτσια θα θαυμάσουμε τα κρεμαστά χωριά στην περιοχή Τσίνκουε 

Τέρρε, το Πόρτο Βένερε, το Μόντε Ρόσσο κ.ά. και, στη συνέχεια, με τοπικό τραινάκι μέχρι 

το Λέβαντο και πάλι πίσω στη Λα Σπέτσια (περιλαμβάνεται το κόστος για το καραβάκι και 

το τραίνο). 

� Επίσκεψη στη μεσαιωνική Λούκα με το οκταγωνικό της σχήμα. 

� Ξενάγηση στην ιστορική, μεσαιωνική πόλη της Πίζας, με τον διάσημο κεκλιμένο της Πύργο 

και την Πλατεία των Θαυμάτων. 

� Δύο διανυκτερεύσεις στην κορωνίδα των πόλεων της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία. 

� Μία διανυκτέρευση στην Περούτζια. 

� Επίσκεψη στην Ασίζη και το Σπολέτο. 

� Δύο διανυκτερεύσεις στη Ρώμη που μας δίνουν επιπλέον χρόνο ακόμα και την τελευταία 

ημέρα. 

� Διαμονή σε άριστα ξενοδοχεία 4* (ο φόρος περιλαμβάνεται, δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά). 

� Τέλειες, απευθείας πτήσεις της Alitalia (πρωί από Αθήνα και βράδυ από Ρώμη). 

� Προσοχή: οι φόροι των πόλεων, των ξενοδοχείων και τα check points, καθώς και τα 

φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως. 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά έκδοσης Versus Travel. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 21/7/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 28/7/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 28/7/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 04/8/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 04/8/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 11/8/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 11/8/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 18/8/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 18/8/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 25/8/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 25/8/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 01/9/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 01/9/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 08/9/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Πτήσης 

∆ιαδροµή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα 
Άφιξης 

AZ 717 22/10/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 722 29/10/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

 

� Περπατείστε μέσα στο ιστορικό κέντρο της τέλεια διατηρημένης παλιάς πόλης της 
Σιένας  

� Ανακαλύψτε το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν" της Τοσκάνης, με τους αγέρωχους 
πύργους-σύμβολα δόξας, πλούτου και αντιπαράθεσης μεταξύ οικογενειών 

� Εξερευνήστε την περίφημη πόλη-μουσείο και πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την 
Φλωρεντία 

� Περιηγηθείτε στην εντυπωσιακή μεσαιωνική πόλη Λούκα με το οκταγωνικό της 
σχήμα 

� Επισκεφθείτε την "Πλατεία των Θαυμάτων" στην Πίζα 

� Θαυμάστε τη δαντελωτή παραλιακή ζώνη και τα πέντε ασύγκριτης ομορφιάς μικρά 
χωριά, τα Τσίνκουε Τέρρε, χτισμένα στα απόκρημνα βράχια της Ιταλικής Ριβιέρας 

� Κάντε βόλτα σε άλλη μια πόλη-κόσμημα του ιταλικού μεσαίωνα, την πανέμορφη 
φοιτητούπολη Περούτζια 

� Γνωρίστε το Σπολέτο, την πόλη όπου λαμβάνει χώρα ένα από τα σπουδαιότερα 
φεστιβάλ Τέχνης και Μουσικής στην Ευρώπη, το Festival dei Due Mondi 

 

Άλλο ένα εκπληκτικό Ευρωπαϊκό ταξίδι του Versus Travel, πάντα έξω από τα καθιερωμένα. 

Με σωστές ώρες πτήσεων για να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τον διαθέσιμο χρόνο. Ένα 

πρόγραμμα αφιερωμένο στην μαγευτική Τοσκάνη, την Λιγυρία και την Ούμπρια. Με άνετες 

μετακινήσεις, το ταξίδι αυτό θα μας προσφέρει πρωτόγνωρες εμπειρίες σε μια γνώριμη 

χώρα. Από την "Αιώνια Πόλη", την Ρώμη, κατευθυνόμαστε στην μεσαιωνική Σιένα και το 

Σαν Τζιμινιάνο με τους αγέρωχους πύργους του και φθάνουμε στην μεσαιωνική Λούκα με 

το οκτάγωνο σχήμα της, η οποία θα αποτελέσει ορμητήριο για την εξερεύνησή μας στην 

ακτή της Λιγυρίας, στην Λα Σπέτσια και την μαγική περιοχή και ακτογραμμή του Τσίνκουε 

Τέρρε, των πέντε "γαιών" - τα πέντε κρεμαστά χωριά - που μόνο με πίνακες ζωγραφικής 

μπορείς να τα παρομοιάσεις. Το βαρκάκι και το τραίνο για την ημερήσια αυτή εκδρομή 

περιλαμβάνεται βεβαίως στην τιμή της εκδρομής. Επισκεπτόμαστε την Πίζα με τον 

περίφημο κεκλιμένο της Πύργο και στη συνέχεια διαμένουμε στην κορωνίδα των πόλεων, 

την Φλωρεντία. Τέλος, κατά την επιστροφή μας προς την Ρώμη, επισκεπτόμαστε την 

Περούτζια, την Ασίζη και το Σπολέτο και φυσικά πανοραμικά και πεζή την ίδια την Ρώμη. 

  



∆ΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Από την "Αιώνια Πόλη", την Ρώμη, 

κατευθυνόμαστε στην μεσαιωνική Σιένα και το 

Σαν Τζιμινιάνο με τους αγέρωχους πύργους 

του και φθάνουμε στην μεσαιωνική Λούκα με 

το οκτάγωνο σχήμα της, η οποία θα αποτελέσει 

ορμητήριο για την εξερεύνησή μας στην ακτή 

της Λιγυρίας, στην Λα Σπέτσια και την περιοχή Τσίνκουε Τέρρε. 

Επισκεπτόμαστε την Πίζα με τον περίφημο κεκλιμένο της Πύργο και συνεχίζουμε 

στην κορωνίδα των πόλεων, την Φλωρεντία. Τέλος, κατά την επιστροφή μας προς 

την Ρώμη, επισκεπτόμαστε την Περούτζια, την Ασίζη και το Σπολέτο. 

 

 



 

ΟΟ  φφττωωχχοούύλληηςς  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  

Έχουν περάσει σχεδόν 800 χρόνια από τότε που 

ο 19χρονος Φραγκίσκος εγκατέλειψε τα πλούτη 

της οικογένειάς του, την άσωτη ζωή και µαζί το 

όνειρο για µια στρατιωτική καριέρα για να 

αφοσιωθεί στους συνανθρώπους του. 

Κατά τη διάρκεια µιας αρρώστιας του είδε δύο 

όνειρα τόσο συγκλονιστικά, που τον οδήγησαν 

στην αµετάκλητη απόφαση να αφιερωθεί 

ολοκληρωτικά στο έργο της φιλανθρωπίας.  

Στόχος της φροντίδας του ήταν οι φτωχοί και σε 

αυτούς έδειχνε έµπρακτα την αγάπη του. Κάποτε µάλιστα ενώθηκε µαζί τους σε µια εξέγερση κατά των 

ευγενών και αυτό του στοίχισε ένα χρόνο φυλακή.  

∆ιωγµένος και αποκληρωµένος από τον πατέρα του, κήρυξε την ισότητα, την ειρήνη, την περιφρόνηση του 

πλούτου και την υπεροχή της φτώχειας, την αγάπη προς όλα τα δηµιουργήµατα του Θεού, έµψυχα και 

άψυχα, τη στοργή στους λεπρούς.  

Ο ίδιος κυκλοφορούσε ντυµένος µ` ένα χιτώνα, δεµένο στη µέση µ` ένα σκοινί (αυτό το είδος ενδυµασίας 

έχουν και σήµερα οι µοναχοί του τάγµατός του).  

Για τρία χρόνια αποσύρθηκε στην ησυχία της ασκητικής ζωής, ώσπου το 1209 ίδρυσε χωριστό µοναχικό 

τάγµα.  

Οι οπαδοί του ολοένα πλήθαιναν και αποτέλεσαν το "τάγµα των Φραγκισκανών", που είχε την έγκριση και 

του πάπα Ινοκέντιου Γ΄.  

Το 1224, ύστερα από σαράντα ηµέρες προσευχής και νηστείας, είδε να αποτυπώνονται πάνω στο σώµα 

του τα στίγµατα των πληγών του Ιησού. 

 Όταν πέθανε, τον έθαψαν σε ναό που µόλις είχε χτιστεί. Ανακηρύχτηκε άγιος το 1228 από τον πάπα 

Γρηγόριο Θ΄.  

Η µνήµη του γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου.  

Επίσης, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, θεωρείται προστάτης των ζώων και των οικολόγων. 

Σήµερα είναι ένας άγιος πολύ αγαπητός και η Ασίζη καθιερώθηκε ως ένας από τους γνωστότερους 

προορισµούς θρησκευτικού τουρισµού στην 

Ιταλία και πόλος εκατοµµυρίων πιστών κάθε 

χρόνο µε επίκεντρο το ναό του Αγίου 

Φραγκίσκου.  

Η Ασίζη είναι συνδεδεµένη και µε τον Νίκο 

Καζαντζάκη. Στο πρώτο του ταξίδι (1924), ο 

Κρητικός συγγραφέας γνωρίζεται µε το βιογράφο 

του Φραγκίσκου, τον Γιοχάνες Γιέργκενσεν και 

µελετά τη ζωή και το θρύλο του Αγίου. Αργότερα, 

µεταφράζει τη βιογραφία του και γράφει το 

µυθιστόρηµα "Ο φτωχούλης του Θεού". Την Ασίζη 

επισκέφθηκε ξανά το 1926 και το 1952. 



   
  

  

CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  

   
Ένα από τα πιο όµορφα και γραφικά σηµεία που µπορεί να επισκεφθεί κανείς στην Ιταλική Ριβιέρα 

είναι τα “Πέντε Χωριά”. To Monterosso Al Mare, το Vernazza, το Corniglia, το Manarola, το 

Riomaggine  µαζί µε τις παραλίες για τους γύρω λόφους αποτελούν το Εθνικό Πάρκο Cinque 

Terre, µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς της Unesco (1977) 

Τα πέντε αυτά χωριά είναι πέντε ψαροχώρια το ένα σε πολύ µικρή απόσταση από το άλλο 

χτισµένα στην άκρη των απότοµων, άγριων και καταπράσινων λόφων της Ιταλικής Ριβιέρας. Τα 

πολύχρωµα σπίτια µε τα πράσινα παράθυρά τους δίνουν µοναδικό χρώµα στα χωριά και είναι 

πανέµορφα καθώς δύει ο ήλιος. Τα στενά σοκάκια είναι ότι πρέπει για περπάτηµα. Άλλωστε δεν 

επιτρέπονται τα αµάξια στα πέντε χωριά. Τα χωριά µεταξύ τους συνδέονται µε τρένο που περνάει 

από κάθε χωριουδάκι αλλά και µε µονοπάτια, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ φωνογραφηµένα 

είναι το Vie dell’ amore. Στα χωριά οι παλιές εκκλησίες και τα κάστρα είναι τα αξιοθέατα και φυσικά 

η πανέµορφη θέα που σε κάνει να νιώθεις µικρός µπροστά στην οµορφιά της φύσης και την 

επιµονή του ανθρώπου που στην άκρη των γκρεµών έφτιαξαν τα πανέµορφα αυτά χωριά. Το 

πρωινά µπορείτε να απολαύσετε το µπάνιο σας στις υπέροχες παραλίες ενώ το βράδυ είναι µια 

απόλαυση. Τα στενά σοκάκια γεµίζουν µε κόσµο και µικρά γραφικά µπαράκια και εστιατόρια που 

προσφέρουν απλόχερα πέρα από την Ιταλική φιλοξενία µοναδικές γεύσεις θαλασσινών και καλού 

κρασιού, πάντα σε πολύ καλές τιµές.  

Φυσικά το κάθε ένα χωριό έχει το δικό του χρώµα και τον δικό του χαρακτήρα. Το Monterosso 

διαθέτει την πιο γνωστή και µεγαλύτερη σε έκταση παραλία της περιοχής και αποτελεί πόλο έλξης 

για τους λάτρεις της παραλίας. Πολύ όµορφο µε τις βουκαµβίλιες και τις κίτρινες οµπρέλες να 

αποτελούν κοµµάτι των φωτογραφιών των επισκεπτών. Ενώ  το χωριό Vernazza, αποτελεί το 

διαµάντι των “Πέντε Χωριών” µε το φυσικό του λιµάνι και την παλιά εκκλησία στο κέντρο του. 



  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – ΛΟΥΚΑ  
(Πτήση, οδική διαδροµή) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πρωινή πτήση για την «Αιώνια Πόλη», τη Ρώµη. Άφιξη και οδική 
αναχώρηση µε τελικό προορισµό τη Λούκα. Καθ΄ οδόν θα σταµατήσουµε στη Σιένα, που χωρίς αµφιβολία 
είναι µια από τις ωραιότερες µεσαιωνικές 
πόλεις της Ιταλίας, από εκείνες τις λιγοστές 
πόλεις που διερωτάται κανείς πώς 

κατόρθωσαν να παραµείνουν ανέγγιχτες 
από τη φθορά του χρόνου και την 
ανθρώπινη παρέµβαση. Θα 
περπατήσουµε µέσα στο ιστορικό κέντρο 
της παλιάς πόλης, εξερευνώντας τα 

δροµάκια και τις γειτονιές, θα σταθούµε 
στην Πιάτσα Ντελ Κάµπο µε τον τυπικό 
πύργο του ∆ηµαρχείου και θα 
ανηφορίσουµε µέχρι την πλατεία Ντουόµο. 
Συνεχίζουµε για το φηµισµένο Σαν Τζιµινιάνο, το «Μανχάταν» της Τοσκάνης. Ψηλοί, αγέρωχοι πύργοι –
σύµβολα δόξας, πλούτου και αντιπαράθεσης µεταξύ οικογενειών, όταν η κάθε µία ανταγωνιζόµενη την 

άλλη, έκτιζε τον ένα πύργο ψηλότερο απ' τον άλλο– µας καλωσορίζουν από µακριά, δίνοντας στην πόλη 
µια παραµυθένια όψη.  Μετά την επίσκεψή µας θα αναχωρήσουµε για τη Λούκα. Τακτοποίηση στο όµορφο 
ξενοδοχείο µας. Το βραδάκι βγείτε µια βόλτα µε τον αρχηγό σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΑ – ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ – ΤΑΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ – ΛΟΥΚΑ   
Πρωινή αναχώρηση για να 
εξερευνήσουµε την περιοχή Τσίνκουε 
Τέρρε (Cinque Terre). H περιοχή των 
πέντε χωριών, οι «πέντε γαίες», όπως 
µεταφράζεται, είναι µια βραχώδης 
δαντελωτή παραλιακή ζώνη, µε πέντε 

µικρά χωριά ασύγκριτης οµορφιάς 
κτισµένα στα απόκρηµνα βράχια της 
Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Τα πέντε 
αυτά χωριά –Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza και Monterosso– 
έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO 

τόπος Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. Ένας καλά κρυµµένος 
παράδεισος, ξεχασµένος από τον 
χρόνο, µε τη γνήσια οµορφιά του να 
προκαλεί µια ανέµελη διάθεση. Τα 

πολύχρωµα σπίτια µε τα µικρά 
µπαλκονάκια διακοσµηµένα µε 
γλάστρες βασιλικού αλλάζουν συνεχώς χρώµα στο φως του ηλίου. Από τη Λα Σπέτσια θα επιβιβαστούµε σε 
πλοιάριο που θα µας πάει στο Πόρτο Βένερε, χωριό που κλείνει νοτιοδυτικά τον Κόλπο των Ποιητών και από 
το οποίο λίγο αργότερα θα ξεκινήσουµε την κρουαζιέρα µας. Στη διαδροµή µας, η θέα από τη θάλασσα 
προς αυτά τα τοπία κατά µήκος των ακτών, θα µας γεµίσει µε εικόνες συγκλονιστικής οµορφιάς. Θα 

κάνουµε όµως και δύο στάσεις σε δύο από τα πέντε χωριά, την Vernazza και το Mοnterosso, για να τα 
περπατήσουµε και για να έχουµε χρόνο για µεσηµεριανό γεύµα στο ένα και για καφέ στο άλλο. Θα 
ολοκληρώσουµε την εκδροµή µας µε το τοπικό τραινάκι που ενώνει τα χωριά αυτά, το οποίο θα µας πάει 
µέχρι το Λέβαντο: εκεί πλέον θα µπορέσει το πούλµαν να έρθει να µας παραλάβει για να επιστρέψουµε στη 
Λούκα, όπου θα φτάσουµε αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου για τα πλοιάρια που κάνουν τη θαλάσσια εκδροµή στα 
χωριά Cinque Terre, η εκδροµή-διαδροµή θα γίνει µε το τοπικό τραινάκι.  



 
3η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΚΑ – ΠΙΖΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινή αναχώρηση για την εξόρµησή µας στην πανέµορφη ενδοχώρα της Τοσκάνης µε τα οχυρωµένα 
χωριά, τις καλοδιατηρηµένες πολιτείες και τα ειδυλλιακά τοπία. Κατά τη διάρκεια της πανέµορφης διαδροµής 
µας, θα σταµατήσουµε στην Πίζα, στην οποία 
θα επισκεφθούµε την «Πλατεία των Θαυµάτων», 
ένα από τα πιο πολύ-φωτογραφισµένα µνηµεία 

του κόσµου, µε τον Καθεδρικό Ναό, το 
Βαπτιστήριο και τον περίφηµο Κεκλιµένο Πύργο 
να «δένουν» αρµονικά. Στη συνέχεια, θα 
κατευθυνθούµε στην εντυπωσιακή µεσαιωνική 
πόλη Λούκα µε το οκταγωνικό της σχήµα. Θα 
επισκεφθούµε την ελλειπτική πιάτσα ντελ 

Μερκάτο, που διατηρεί το σχήµα του αρχαίου 
ρωµαϊκού αµφιθεάτρου, καθώς και τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου µε το 
παράξενο, µαύρου χρώµατος άγαλµα του 
Ιησού. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την πανέµορφη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (Ξενάγηση) 

 
Πρωινή ξενάγηση της περίφηµης αυτής πόλης-
µουσείου, όπως δικαίως χαρακτηρίζεται, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουµε την Πιάτσα ντε λα 

Σινιορία, την εντυπωσιακή εκκλησία του Τίµιου Σταυρού 
(Σάντα Κρότσε), τόπο ταφής 270 επιφανών 
Φλωρεντιανών, ανάµεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο 
∆άντης, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι, την Πόντε 
Βέκκιο µε τα σπίτια και τα µαγαζάκια που µοιάζουν να 
αιωρούνται πάνω από το ποτάµι, καθώς και την ιστορική 

πλατεία του Καθεδρικού Ναού µε το καµπαναριό, την 
Παναγία των Λουλουδιών (Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε) µε 
τον περίφηµο τρούλο του Μπρουνελέσκι –σήµα 
κατατεθέν της πόλης– και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούµε τη συνοικία όπου έζησε ο 
πατέρας της ιταλικής γλώσσας, ο µεγάλος φιλόσοφος 

της Αναγέννησης, ο ∆άντης. ∆εν θα παραλείψουµε 
βεβαίως να περάσουµε από την περίφηµη Πιάτσα 
Ρεπούµπλικα µε τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski, 
καθώς και από την περίφηµη Αψίδα του Θριάµβου. Στο 
τέλος της ξενάγησης, σας προτείνουµε να επισκεφθείτε 
την πιο σηµαντική πινακοθήκη της Ιταλίας, την Γκαλερία 

Ουφίτσι, όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυµάσετε έργα 
ζωγραφικής Φλωρεντιανών, Βενετσιάνων και 
Φλαµανδών καλλιτεχνών. Επιστροφή το απόγευµα στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  



5η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΑΣΣΙΖΗ – ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 
Πρωινή αναχώρηση µε 
προορισµό την πανέµορφη 
φοιτητούπολη Περούτζια, την 
πρωτεύουσα της Ούµπριας, 
την πόλη-κόσµηµα του ιταλικού 
µεσαίωνα, που απλώνεται στην 

κοιλάδα του Άνω Τίβερη. Άφιξη 
στην Ασίζη και ξενάγηση στη 
γενέτειρα του Αγίου 
Φραγκίσκου. Η Ασίζη, η πόλη 
του πολιούχου της Ιταλίας, 
απλώνεται µεταξύ των λόφων 

της Ούµπριας. Εδώ και αιώνες 
φθάνουν στην περιοχή 
προσκυνητές για να 
επισκεφθούν τη Βασιλική του 
Αγίου Φραγκίσκου (εκεί δηλαδή 
όπου είναι θαµµένος ο Άγιος Φραγκίσκος) και τη Βασιλική της Αγίας Κλάρας, όπου βρίσκεται ο τάφος της. 

Εκτός Ασίζης βρίσκονται και οι σπηλιές στο Eremo delle Carceri, όπου αποσύρονταν από τα κοσµικά οι 
µεσαιωνικοί ερηµίτες, καθώς και ένα  µοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου (προαιρετική επίσκεψη, αν υπάρχει 
χρόνος). Βόλτα στα µαγευτικά λιθόστρωτα σοκάκια της µεσαιωνικής πόλης και στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουµε για την Περούτζια. Άφιξη και περίπατος στο ιστορικό της κέντρο για να δούµε την Πιάτσα 
4ης Νοεµβρίου µε τη Φοντάνα Ματζόρε, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το µέγαρο των Πριόρι 
κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΣΠΟΛΕΤΟ - ΡΩΜΗ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για τη Ρώµη. Στη διαδροµή µας, θα 
σταµατήσουµε στο Σπολέτο, µια από τις πιο γοητευτικές πόλεις της 
κεντρικής Ιταλίας. Εδώ λαµβάνει χώρα ένα από τα σπουδαιότερα 

φεστιβάλ Τέχνης και Μουσικής στην Ευρώπη, το Festival dei Due 
Mondi. Αφού επισκεφθούµε την πόλη, θα αναχωρήσουµε για τη Ρώµη, 
στην οποία θα φτάσουµε νωρίς το απόγευµα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας και έξοδος στην αιώνια πόλη. ∆ιανυκτέρευση.  
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ (Ξενάγηση) 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούµε µεταξύ άλλων το 
Κολοσσαίο, το µεγαλύτερο 
σωζόµενο αρχαίο ρωµαϊκό 
αµφιθέατρο του κόσµου, τη 
ρωµαϊκή αγορά, που ήταν η  
καρδιά της αρχαίας Ρώµης και 

το κέντρο εξουσίας µιας 
αυτοκρατορίας που εκτεινόταν 
στο µεγαλύτερο µέρος του τότε 
γνωστού κόσµου, την πλατεία 
Βενετίας, το µνηµείο του  
Άγνωστου Στρατιώτη, τον λόφο 

του Καπιτωλίου, τον πιο 
σηµαντικό από τους επτά 
ιστορικούς λόφους που ήταν 
κτισµένη η αρχαία πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Στο ελεύθερο απόγευµά σας, σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε το Βατικανό, ένα ξεχωριστό, ανεξάρτητο κρατίδιο µέσα στα όρια της Ρώµης, που είναι η έδρα 
της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα. Στα σηµαντικότατα µουσεία του θα δείτε µεταξύ άλλων το 

σύµπλεγµα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, τις αίθουσες που έχει διακοσµήσει ο µεγάλος 
ζωγράφος Ραφαήλ µε την περίφηµη Σχολή των Αθηνών, την Καπέλα Σιστίνα µε τις µεγαλοφυείς 
τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου, που θεωρούνται ένα από τα µεγαλύτερα αριστουργήµατα της 
παγκόσµιας ζωγραφικής όλων των εποχών κ.ά. Περάστε στη συνέχεια στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη 
µεγαλύτερη εκκλησία του κόσµου, για να δείτε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει 

πάνω από τον παπικό βωµό, έργο του Μπερνίνι. 
 
 



8η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πτήση) 
Ηµέρα ελεύθερη στην Ρώµη. Αργά το απόγευµα θα µεταβούµε στο αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  21.07, 01.09 

699 € 
849 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  28.07, 04.08, 18.08, 25.08 

739 € 
889 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH :  11.08 

759 € 
909 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 22.10 
TIMH ANAMENETAI  

Από Λάρνακα. Ζητήστε µας το αναλυτικό πρόγραµµα µε αναχωρήσεις  από 

Λάρνακα.   

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 235 € 
Έως 12 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. 
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα-
Ρώµη-Αθήνα 
� 7 ∆ιανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα 4* ξενοδοχεία: 2  
Λούκα, 2 Φλωρεντία, 1 Περούτζια, 2 Ρώµη 
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

��  Μπουφέ πρωινό καθηµερινά  

��  Το κόστος του πλοιαρίου από την Λα Σπέτσια στο 
Μόντε Ρόσσο και το τραινάκι στην Λα Σπέτσια  

��  Όλες οι µεταφορές, µετακινήσεις, εκδροµές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 
πρόγραµµα   
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας µε γνώσεις της Ιταλίας 
� Οι φόροι διαµονής και εισόδου στις Ιταλικές πόλεις 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός – βιβλία στα Ελληνικά Versus Travel 

  

∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, check points, 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.ά.). 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: 230 €   
� Οι είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα  

 

* 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  

 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία 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-mail κλπ.). 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.  

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

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

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• 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. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα 
πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως 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, για 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. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   

  



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

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  



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. 
 



 

� 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!!! 

 
 


