
 

 

 

 

 

 

  

 Αναχωρήσεις: κάθε Παρασκευή έως 28.10 εκτός 16.08 & 14, 15.08           4, 5 ημέρες 

 

Κωνσταντινούπολη – Πριγκιπόνησσα 
Αρώματα ζωής 
Μια πόλη πολύχρωμη, πολύβουη, μεθυστική, στο σημείο συνάντησης δύο ηπείρων - της Ευρώπης και της Ασίας 
- και δύο θαλασσών - της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.  
Μια πόλη με θαυμάσια φυσική τοποθεσία και φαντασμαγορική τοπογραφία. 
Οι αναμνήσεις της χιλιόχρονης ιστορίας της, ο πλούτος των μνημείων της, οι γραφικές παλιές συνοικίες της, αλλά 
και το σύγχρονο πρόσωπο της Πόλης, της προσδίδουν μια μοναδική γοητεία.  
Με το βλέμμα της προσηλωμένο στη Δύση και την ψυχή της χαρισμένη στην Ανατολή, συνταιριάζει στα σπλάχνα 
της τις πιο ηχηρές αντιθέσεις. Οι ουρανοξύστες μπερδεύονται με τους μιναρέδες, οι σειρήνες με τη φωνή του 
μουεζίνη, το κισμέτ με τον προγραμματισμό.  
Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της πόλης βρίσκεται σε διαρκή διελκυστίνδα με τις Ασιατικές ρίζες του 
πληθυσμού της. Μια πόλη χτισμένη σε επτά λόφους και περικυκλωμένη σε τρεις πλευρές από νερό, που τη μαγεία 
της έχουν συνυφάνει οι θρύλοι, η ιστορία και η ποίηση.  
Μια πόλη που κατέχει εξαιρετική θέση στην παγκόσμια ιστορία. Μια πόλη με πολλά ονόματα: Νέα Ρώμη, 
Κωνσταντίνου Πόλις, Βασιλίδα των Πόλεων, Βασιλεύουσα. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η μέρα: Πτήση για Κωνσταντινούπολη-
Μπαλουκλί-ΠαναγίαΒλαχερνών-Μονή 
Χώρας-Πατριαρχείο-Περιπατητική ξενάγηση  

Αναχωρούμε αεροπορικώς για την 
Κωνσταντινούπολη, μοναδική πόλη στον κόσμο 
που μοιράζεται σε δύο ηπείρους και είναι 
σύνδεσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ του 
παρελθόντος και του παρόντος. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο και η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με 
επίσκεψη στην Παναγιά την Μπαλουκλιώτισσα , στη 
Μονή της  Χώρας , με το λαμπρότερο σύνολο των 
περίφημων ψηφιδωτών που μας άφησε ο 
Βυζαντινός πολιτισμός  τα οποία σώζονται στους 
εσω και έξω νάρθηκες, και στην Παναγία των 
Βλαχερνών ,όπου εψάλη για πρώτη φορά ο 
Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Τέλος θα 
επισκεφθούμε το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε το 
ναό του Αγ. Γεωργίου, την Κλειστή Πύλη , το χώρο 
μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε. Μετά το 
τέλος της ξεναγήσεως θα γίνει η μεταφορά και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα 
κάνουμε ένα περίπατο για να γνωρίσουμε την 
περιοχή του Πέρα με το ένδοξο κοσμοπολίτικο 
παρελθόν του.  Θα δούμε τον Ναό της Αγίας 
Τριάδος την μεγαλύτερη ελληνική εκκλησία της 
Πόλης και στην συνέχεια θα περπατήσουμε την 
Μεγάλη Λεωφόρο για να επισκεφθούμε τον Άγιο 
Αντώνιο και την στοά των λουλουδιών. Θα 
καταλήξουμε στο ξακουστό ξενοδοχείο “Pera 
Palace” που εξυπηρετούσε τους πελάτες του 
περίφημου “Orient Express”. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση) 
Επίσκεψη στην αγορά Arasta Bazaar        
Μπουφέ πρωινό και θα ξεκινήσουμε την σημερινή 
μας ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία 
Σοφία, της οποίας ο τρούλος έχει 55 μ. ύψος και 31 
μ. διάμετρο. Χτίστηκε από τον Ιουστινιανό και είναι 
ένα από τα πλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία 
όλων των εποχών. Στη συνέχεια αφού 
περπατήσουμε την γραφικότατη αγορά “Arasta” 
θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί του Σουλτάν 
Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο Τζαμί από το μπλε 
χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική του 
διακόσμηση , τον ιστορικό βυζαντινό ιππόδρομο ο 
οποίος βρίσκεται μπροστά από το Μπλε Τζαμί και 
σήμερα είναι πλατεία που ονομάζεται Σουλτάν 
Αχμέτ με λίγα εντυπωσιακά στοιχεία να θυμίζουν το 
παρελθόν της. Ο ιππόδρομος , το μέρος που 
ξεκίνησε η διάσημη «Στάση του Νίκα» ήταν η καρδιά 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, με τους αγώνες να 
αποτελούν σημαντικό γεγονός για την πόλης . Θα 
συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στο  
«Βυζαντινό Υδραγωγείο το οποίο κτίστηκε για 
πρώτη φορά επί Κωνσταντίνου , επεκτάθηκε επί 
Ιουστινιανού και επικράτησε να λέγεται «Υδραγωγείο 
του Ιουστινιανού». Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή από 
τις 60 που χτίστηκαν επί βυζαντινής αυτοκρατορίας 
. Τέλος Θα επισκεφθούμε το Τοπ Καπί, παλάτι των 
Σουλτάνων από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα με 
ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και αυλές. 
Σήμερα μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους 

Βασιλική της Αγίας Σοφίας  
Το "θαύμα των θαυμάτων", η "δόξα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας".  
 

Δεκαπέντε αιώνες ιστορίας έχουν αφήσει τα ίχνη τους στην Αγιά 
Σοφιά, το καμάρι της Κωνσταντινούπολης, το λαμπρό κτίσμα στις 
ακτές του Βοσπόρου. Είναι από τα σπουδαιότερα μνημεία κόσμου 
όχι μόνο λόγω της παλαιότητας και της ιστορίας της, αλλά και λόγω 
του ότι αποτελεί ένα πραγματικά αρχιτεκτονικό κατόρθωμα. 
Ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και ο ναός της Αγίας Σοφίας 
στην Κωνσταντινούπολη, ο ένας το μεγαλύτερο ιερό του δυτικού 
Καθολικισμού και ο άλλος της ανατολικής Ορθοδοξίας, χτίστηκαν 
για πρώτη φορά και οι δύο από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, 
τον ίδιο τον Κωνσταντίνο.   
Το 325, στη θέση όπου άλλοτε υπήρχαν ειδωλολατρικοί ναοί, ο 
Κωνσταντίνος έχτισε την πρώτη βασιλική, που την αφιέρωσε όχι σε 
κάποια Αγία με το όνομα Σοφία, αλλά στη Θεϊκή Σοφία. Το 404 κάηκε 
στη διάρκεια μιας στάσης, την ξανάχτισε ο Θεοδόσιος Β΄ το 415, 
αλλά ξανακάηκε κατά τη Στάση του Νίκα, το 532, επί του 
Ιουστινιανού, στον οποίο οφείλεται το σημερινό κτίσμα.  
Ο Ιουστινιανός θέλησε n εκκλησία αυτή να γίνει το θαμαστότερο 
οικοδόμημα που δημιουργήθηκε ποτέ. Έτσι συγκέντρωσε τα 
πολυτιμότερα υλικά και τα ωραιότερα μάρμαρα απ΄ όλες τις 
επαρχίες της αυτοκρατορίας (Έφεσο, Αθήνα, Ρώμη κλπ.). Τις 
εργασίες διηύθυναν δύο Έλληνες αρχιτέκτονες, ο Ανθέμιος από τις 
Τράλλεις και ο Ισίδωρος από τη Μιλήτου. Το οικοδόμημα 
ολοκληρώθηκε το 548. Μετά από μια θριαμβευτική πορεία στον 
Ιππόδρομο, ο Ιουστινιανός μπήκε στη βασιλική και ανέκραξε: «Δόξα 
τω Θεώ, τω καταξιώσαντί με τελέσαι το τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε, 
Σολομών»!  
Ολόκληρη η κατασκευή είχε δημιουργηθεί μέσα σε 6 χρόνια – 
χρόνος τρομερά σύντομος. Ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη 
χρειάστηκε 120 χρόνια για την ανέγερσή του, του Αγίου Παύλου στο 
Λονδίνο 35 χρόνια, η Νοτρ Νταμ στο Παρίσι 72 χρόνια, ο 
Καθεδρικός του Μιλάνου πάνω από 500 χρόνια, ο Καθεδρικός της 
Κολωνίας 615 χρόνια.   
Η πρόσοψη της βασιλικής ήταν προς δυσμάς. Στο αίθριο ο 
Ιουστινιανός είχε κατασκευάσει μια μαρμάρινη δεξαμενή πάνω στην 
οποία ήταν χαραγμένη η περίφημη καρκινική επιγραφή ΝΙΨΟΝ 
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, 
μολονότι έχει απογυμνωθεί από το μεγαλόπρεπο διάκοσμό του, 
εξακολουθεί να προκαλεί μια υπερβατική αίσθηση του φωτός και 
της απεραντοσύνης. Ο πελώριος   τρούλος της, που θεωρείται 
θαύμα της μηχανικής, μοιάζει να κρέμεται από τον ουρανό. Στις 29 
Μαΐου του 1453, το ίδιο βράδυ που αλώθηκε η Πόλη, ο Μωάμεθ ο 
Πορθητής μπήκε στην Αγία Σοφία και διέταξε να μετατρέψουν αυτόν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της ορθοδοξίας σε τζαμί. Όλα τα σύμβολα 
του Χριστιανισμού (εικόνες, μωσαϊκά κλπ.) επικαλύφθηκαν με 
ασβέστη και πάνω τους ζωγραφίστηκαν μουσουλμανικά σχέδια.  
Επί σχεδόν 500 χρόνια ο ναός λειτούργησε ως μουσουλμανικό 
τέμενος. Το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ τον μετέτρεψε σε μνημείο.  

 



 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί με 
διαφορετική σειρά χωρίς παραλήψεις εάν κριθεί 

απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή του. 

Το τελικό ενημερωτικό δίνεται 3-5 μέρες πριν την 
αναχώρηση 

 

 

 

με θέα προς τη θάλασσα του Μαρμαρά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη – Χαλκηδόνα - 
Πριγκιπόννησα 
Μπουφέ πρωινό και η αναχωρούμε για την ασιατική 
πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Αφού περάσουμε 
την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που 
είναι η πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους,  θα 
κάνουμε μία στάση στην Χαλκηδόνα όπου στο 
κέντρο της γραφικής συνοικίας βρίσκεται ο Ναός 
της Αγίας Ευφημίας όπου είχε γίνει η 4η Οικουμενική 
Σύνοδος. Θα συνεχίσουμε με ολοήμερη εκδρομή 
στα Πριγκιπόνησσα. Αναχωρούμε με το πούλμαν 
για την αποβάθρα του “ Bostanci “ από όπου θα 
πάρουμε το πλοιάριο για την ολοήμερη εκδρομή 
μας . Επιβίβαση στο πλοιάριο για την oλοήμερη 
εκδρομή προς τη Χάλκη και τη Θεολογική Σχολή, την 
Πρίγκιπο, τα δημοφιλή Πριγκιποννήσια. Συνιστούμε 
προαιρετικά μια επίσκεψη με αμαξάκια μέχρι τον Άγ. 
Γεώργιο τον Κουδουνά, στην Πρίγκιπο και 
ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή με 
πλοιάριο από την Πρίγκηπο για το Καμπάτας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.  

Σας προτείνουμε για το βράδυ προαιρετικά ( έξοδα 
ατομικά ) διασκέδαση σε κέντρο με οριεντάλ και 
παραδοσιακούς χορούς και να δοκιμάσετε την 
τοπική πικάντικη κουζίνα με φαγητό και ποτό 

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη-Επίσκεψη στα 
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ-Αιγυπτιακή & 
Κλειστή αγορά-Κρουαζιέρα στο Βόσπορο-
Πτήση Επιστροφής  

Μπουφέ πρωινό και η σημερινή μας ημέρα θα 
ξεκινήσει με την επίσκεψή μας στα ανάκτορα του 
Ντολμά Μπαχτσέ. Στην συνέχεια θα απολαύσουμε 
μια κρουαζιέρα στις όχθες του Βοσπόρου. 
Μεταφορά στην αγορά Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή 
αγορά) Misir Carsιsi και στο γραφικό και πολύβουο 
Καπαλί Τσαρσί (Κapali Carsi) -την Σκεπαστή Αγορά- 
με τους 100 δρόμους και τα 4.000 καταστήματα. Το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο  
Η πρώτη ίδρυση Εκκλησίας στο Βυζάντιο έγινε από τον Άγιο 
Ανδρέα το 36 μ.Χ., γι΄ αυτό και μια από τις επισημότερες τελετές 
που γίνονται στο Πατριαρχείο είναι στις 30/11 και τότε ο 
Πατριάρχης φοράει τα πολυτιμότερα άμφιά του.  
Κατά τον 6ο αιώνα ο Πατριάρχης έλαβε τον τίτλο "Οικουμενικός" 
ως προκαθήμενος των Πατριαρχών της Ανατολικής Εκκλησίας. 
Η έδρα που στεγάζεται λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο και η 
Εκκλησία, "Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία". Ήταν ο ισχυρότερος 
μετά τη βασιλεία θεσμός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, που 
συνέβαλε στον εξελληνισμό του κράτους και στη διατήρηση της 
ενότητας της αυτοκρατορίας.   
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στο Φανάρι. Σε όλη την ιστορία του Βυζαντίου μέχρι 
την Άλωση το Πατριαρχείο στεγαζόταν αρχικά στη βόρεια 
πλευρά της Αγίας Σοφίας και αργότερα στη νότια.  
Μετά την Άλωση μεταφέρθηκε αρχικά στο Ναό των Αγίων 
Αποστόλων όπου παρέμεινε μέχρι το 1456, όταν έγινε 
Πατριαρχείο η εκκλησία της Παμμακάριστου. Μετά τη μετατροπή 
της Παμμακάριστου σε τζαμί το 1587, το Πατριαρχείο 
μεταφέρθηκε στο Ναό της Παναγίας των Παλατίων και στο Ναό 
του Αγίου Δημητρίου της Ξυλόπορτας.  
Το 1599 έγινε η μεταφορά του στη σημερινή του θέση στο 
Φανάρι, όπου υπήρχε ένας μικρός ενοριακός Ναός. Την 
"σεβασμίαν όψιν μοναστηρί¬ου" που το χαρακτηρίζει, απέκτησε 
το Πατριαρχείο μετά την επισκευή του 1797. Η αριστερή πύλη 
οδηγούσε στον πατριαρχικό ναό, ενώ η δεξιά στον Πατριαρχικό 
Οίκο. H μεσαία, στην οποία οι Τούρκοι απαγχόνισαν το Πάσχα 
του 1821 τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ θα παρέμενε έκτοτε κλειστή. 
Ο Ναός δεν είναι καθόλου επιβλητικός. Αριστερά στο χαμηλό 
κτίριο, γίνεται κάθε 10 χρόνια το Άγιο Μύρο, που διοχετεύεται σε 
όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου.  
Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 32.000 βιβλία. Η ριζική 
αναμόρφωσή της ξεκίνησε επί πατριαρχίας Δημητρίου το 1991 
και ολοκληρώθηκε επί Βαρθολομαίου το 1994. Το ύψος της 
δωρεάς για την αποκατάσταση έφτασε τα 200 εκατομμύρια δρχ. 
και ήταν συνέχεια της τεράστιας δωρεάς των περίπου 2 δισ. δρχ. 
που διέθεσε η οικογένεια Αγγελοπούλου για την 
ανασυγκρότηση του Πατριαρχείου. Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 
θεωρείται η αρχαιότερη της χριστιανοσύνης. Η ιστορία της 
ξεκίνησε όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος παράγγειλε στον 
επίσκοπο της Καισάρειας Ευσέβιο, 50 καλλιγραφημένα 
χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, μέρος των οποίων αποτέλεσε 
τον πυρήνα της βιβλιοθήκης. 



 

 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ 
ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΠΑΙΔΙ 
 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 

25-28/10/2019 4ΗΜ 

RITZ CARLTON 5* DLX    635 € 905 € 490 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  450 € 565 € 400 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 425 € 525 € 375 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή παρόμοιο 395 € 465 € 360 € 

24-28/10/2019 5HM 

RITZ CARLTON 5* DLX    750 € 1.110 € 560 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  490 € 640 € 440 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 460 € 590 € 410 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή παρόμοιο 420 € 510 € 385 € 

 

 

 

 

 

 

4/5  ΜΕΡΕΣ 

  ( AEGEAN  )   ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ     A3 990     08:25-09:45     

                         ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ      Α3 995    21:20-22:50 

 ( TURKISH )  ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ     TK 1846  10:10-11:35     

                        ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ      TK 1843  19:15-20:45                         

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ 
ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΠΑΙΔΙ 
 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
4/5 ΗΜ 

05/7 , 12/7 , 19/7 , 
26/7 , 02/8 , 09/8 , 

23/8 , 30/8  
& 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

4ΗΜΕΡΕΣ 15/8 
5ΗΜΕΡΕΣ 14/8 

4ΗΜ 

RITZ CARLTON 5* DLX    665 € 935 € 515 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  495 € 625 € 435 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 455 € 555 € 405 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή παρόμοιο 405 € 475 € 370 € 

5HM 

RITZ CARLTON 5* DLX    750 € 1.110 € 555 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  540 € 710 € 460 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 490 € 620 € 440 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή παρόμοιο 430 € 520 € 395 € 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  

 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΗΣ 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

4ΗΜ 

RITZ CARLTON 5* DLX    705 € 975 € 555 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  530 € 660 € 470 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 500 € 600 € 450 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή METROPARK 
4*  445 € 530 € 405 € 

5HM 

RITZ CARLTON 5* DLX    795 € 1.155 € 600 € 
CVK TAKSIM 4* SUP  575 € 745 € 495 € 

ERESIN TAXIM 4* ή  HOTEL LA VILLA 
special boutique 535 € 665 € 475 € 

NOVA PLAZA TAKSIM 4* ή METROPARK 
4*  485 € 595 € 445 € 

Παρατηρήσεις: 
 Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη  € 70  &  από άλλες πόλεις  € 140  με την AEGEAN ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

 Όλα τα δωμάτια στο Ritz Carlton είναι με μερική θέα τον Βόσπορο 

 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.   

 Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα Πριγκιποννήσια, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του 

Βόσπορου 

 Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα. 

 ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.   

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα με πτήσεις της Aegean Airlines  

& Turkish Airlines  
 Διαμονή ( 3 / 4 διανυκτερεύσεις ) στα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία  

 Στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο The Ritz Carlton 5* dlx κεντρικό 
(Σε δωμάτια με μερική θέα τον Βόσπορο).  

 Στο κεντρικό  CVK Taksim 4* sup   
 Στο κεντρικό  Eresin Taxim Istanbul 4* 
 Στο κεντρικό  Hotel La villa ( special boutique ) 
 Στο κεντρικό Nova Plaza Taksim Istanbul 4*  

 Μπουφέ Πρόγευμα καθημερινά.    
 Μεταφορές , ξεναγήσεις , εκδρομές με ελληνόφωνο ξεναγό σύμφωνα με το πρόγραμμα .  
 Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της εκδρομής στα Πριγκιποννήσια. 
 Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της κρουαζιέρας στον Βόσπορο .   
 ΔΩΡΕΑΝ χρήση εσωτερικής πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου The Ritz Carlton 5*dlx  . 
 ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, σάουνα & fitness center του ξενοδοχείου CVK Taksim . 
 ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, πισίνας & fitness center του ξενοδοχείου Eresin Taksim. 
 ΔΩΡΕΑΝ παροχή Wi-fi σε όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών 
 
Δεν περιλαμβάνονται  
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 

 140 € Turkish / 150 € Αegean 
 Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους περίπου 40 € πληρωτέα εκεί 
 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 
 Κόστος μεταφοράς με αμαξάκια στην Χάλκη και στην Πρίγκιπο. 
 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

 

 



 

 
 

 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 200 €.  
 
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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

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, 
Σύνταγμα, 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 στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 
αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 
versustravel.eu.  
Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 
της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 
αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 
ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

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

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 
• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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! 
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