
 

 

  

 Αναχωρήσεις: 22.12, 29.12, 05.01       9 ημέρες 

Ζητήστε μας και το 7ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση στις 24/12! 

Λίβανος 
 

Στη χώρα των αιώνιων κέδρων 

Βηρυτός – Τύρος – Σιδώνα – Ντέιρ Ελ Καμάρ – Μπεϊτεντίν –  

Μπααλμπέκ – Κσάρα – Ανζάρ – Βύβλος – Σπήλαια Τζέιτα – Χαρίσσα –  

Τρίπολη – Δάσος Κέδρων – Κοιλάδα Καντίσα – Άκφα – Ανάγια  

Ένα πλούσιο 9ήμερο πρόγραμμα στο Λίβανο 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 
 

Ταξίδι στη χώρα των Κέδρων, με ένα 9ήμερο 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προτείνει έναν 

πλήρη, απολαυστικό γύρο της χώρας! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

▪ 4 διανυκτερεύσεις στη Βηρυτό, 2 διανυκτερεύσεις 

στη Βύβλο και 1 στο φαράγγι Dog River.  

▪ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

▪ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα. 

▪ Εκδρομή στην Τύρο, πόλη-μνημείο της UNESCO, 

και στην ιστορική πόλη της Σιδώνας.  

▪ Είσοδοι στα μουσεία και αξιοθέατα που 

επισκεπτόμαστε. 

▪ Επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού. 

▪ Επίσκεψη στους καταρράκτες της Άκφα. 

▪ Επίσκεψη στο Δάσος των Κέδρων, περίπου σε 

2.000 μέτρα υψόμετρο.  

▪ Επίσκεψη και διαμονή στο Ντογκ Ρίβερ, το 

φαράγγι του ποταμού Ναχρ αλ-Καλμπ, που 

διασχίζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα του Λιβάνου. 

▪ Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος Έλληνας 

αρχηγός  

▪ Τοπικός ξεναγός. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 946 22/12/2021 ΑΘΗΝΑ – ΒΗΡΥΤΟΣ  23:55 01:05 

Α3 947 30/12/2021 ΒΗΡΥΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ  04:15 06:15 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 946 29/12/2021 ΑΘΗΝΑ – ΒΗΡΥΤΟΣ  23:55 01:05 

Α3 947 06/01/2022 ΒΗΡΥΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ  04:15 06:15 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 946 05/01/2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΗΡΥΤΟΣ  23:55 01:05 

Α3 947 13/01/2022 ΒΗΡΥΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ  04:15 06:15 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
Ξεκινάμε την περιήγησή μας στη χώρα των κέδρων από την πρωτεύουσα Βηρυτό, μια πόλη σαν βγαλμένη 

από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Επισκεπτόμαστε την ιστορική Τύρο και τη γειτονική Σιδώνα, συνεχίζουμε προς 

την οινοπαραγωγή περιοχή της Κσαρά και ερχόμαστε στην αρχαία πόλη Αντζάρ, σπουδαίο μνημείο του 

χαλιφάτου των Ομεϋαδών. Επισκεπτόμαστε τα βουνά Σουφ για να δούμε το χωριό Ντέιρ Ελ Καμάρ με το 

παλάτι Μπεϊτεντίν, ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία της χώρας, και εκδράμουμε στα Σπήλαια 

Τζέιτα και τον λόφο της Χαρίσσα. Ερχόμαστε και διανυκτερεύουμε στην κοιλάδα του ποταμού Ναχρ αλ-

Καλμπ, γνωστή και ως Ντογκ Ρίβερ, από όπου εξορμούμε για ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά πρόσωπα 

του Λιβάνου, τα περίφημα δάση των Κέδρων στην κοιλάδα Καντίσα, για να δούμε από κοντά αυτά τα 

υπέροχα δέντρα, σήμα-κατατεθέν του Λιβάνου… Επισκεπτόμαστε την πόλη Μπεσάρι και φτάνουμε στην 

ιστορική Βύβλο, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου με συνεχή κατοίκηση! Με αφετηρία τη Βύβλο 

καθώς και στην «πόλη των γλυκισμάτων», την Τρίπολη, στον λιβανέζικο βορρά, ολοκληρώνοντας έναν 

απολαυστικό 9ήμερο γύρο του Λιβάνου! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μια χώρα ζυμωμένη με την ιστορία. Η χώρα των αρχαίων Φοινίκων με τους μύθους που σχετίζονται άμεσα 

με τη δική μας αρχαιοελληνική μυθολογία και παράδοση – κόρες του Φοίνικα ήταν η Ευρώπη και η 

Αστυπάλαια. 

Χώρα που οι Ακκάδες, οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Χετταίοι, οι Φιλισταίοι, οι Πτολεμαίοι και οι Σελευκίδες των 

ελληνιστικών χρόνων, οι Ρωμαίοι… όλοι διεκδίκησαν για τις αυτοκρατορίες τους. Βρίσκεται στην καρδιά της 

εύφορης ημισελήνου του Λεβάντε με τοπίο όμως πιο ποικιλόμορφο από τις γείτονες χώρες εξ αιτίας των 

βουνών που έδωσαν στη χώρα το όνομα της. Μια χώρα πλούσια σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά 

αξιοθέατα και γοητευτικές πόλεις που αναδύουν το άρωμα της ιστορίας. Αλλά και μια χώρα με εξαιρετική 

μαγειρική και ζαχαροπλαστική παράδοση, συνώνυμη κάποιων από τα πιο αγαπημένα μας εδέσματα και 

γλυκίσματα.  

Κυρίως, όμως, μια χώρα με ανθρώπους αξιαγάπητους, φιλικούς και αξιοπρεπείς που πάλεψαν και παλεύουν 

να ξεπεράσουν τα δεινά του πολυτάραχου πρόσφατου παρελθόντος και να οικοδομήσουν ξανά τη ζωή και 

τις πόλεις τους, Να βρουν τη λεπτή ισορροπία που χρειάζεται για μια ειρηνική συμβίωση σ’ έναν τόπο όπου 

τα θρησκευτικά και κοινωνικά πάθη ήταν πάντα έντονα (είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή με επίσημα 

αναγνωρισμένες 18 διαφορετικές θρησκευτικές σέκτες).  

Ο Λίβανος, με δυο λόγια, έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα και σας καλεί να τα γνωρίσετε. Στο σχετικά 

ολιγοήμερο αλλά πλήρες και περιεκτικό πρόγραμμά μας θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε σε βάθος απ’ 

άκρη σ’ άκρη τη μικρή μα τόσο αξιόλογη αυτή χώρα. 

 

 

✓ Το ανάκτορο Μπεϊτεντίν, το παλάτι που έχτισε τον 19o αι. ο εμίρης Μπεχίρ ΙΙ Σεχαμπί.  

✓ Η παλιά πόλη της Βηρυτού.  

✓ Το Εθνικό Μουσείο, όχι μόνο για την πληθώρα των εκθεμάτων που χρονολογούνται 

από την εποχή του Σιδήρου, την Αιγυπτιακή, τη Φοινικική, την Ελληνιστική, τη Ρωμαϊκή 

έως τη Βυζαντινή και το Ισλάμ, αλλά και για την ίδια την ιστορία του ως κτήριο κατά τη 

διάρκεια του σπαρακτικού εμφυλίου.   

✓ Η ιστορική πόλη της Τύρου και η γειτονική Σιδώνα.  

✓ Ο αρχαιολογικός χώρος του Μπααλμπέκ, από τους πιο σημαντικούς της Μέσης 

Ανατολής.  

✓ Η αρχαία πόλη Αντζάρ, το πιο σπουδαίο μνημείο του αρχαίου χαλιφάτου των 

Ομεϋαδών.  

✓ Τα δάση των κέδρων, στον βόρειο Λίβανο.  

✓ Η απίστευτη θέα από τον λόφο της Χαρίσσα προς τον κόλπο Τζουνιέχ. 

✓ Τα… διώροφα σπήλαια Τζέιτα, με τις πελώριες αίθουσες γεμάτες σταλαγμίτες και 

σταλακτίτες.  

✓ Οι καταρράκτες της Άκφα. 

✓ Η κοιλάδα του ποταμού Ναχρ αλ-Καρμπ, ή Ντογκ Ρίβερ.  

✓ Η ιστορική Ανάγια, σπουδαίο προσκύνημα και θρησκευτικό καταφύγιο της χώρας.  

✓ Η παλιά πόλη της Τρίπολης ή Τραμπλούς. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίβανος… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπάνια περίπτωση ένα δέντρο να συνδεθεί τόσο αναπόσπαστα με την ιστορική διαδρομή μιας 

ολόκληρης χώρας, να γίνει κομμάτι της ταυτότητάς της. Ο κέδρος του Λιβάνου είναι ένα από τα 

πιο αναγνωρίσιμα δέντρα του κόσμου και το αναμφισβήτητο σύμβολο αυτής της χώρας. Μέχρι 

πριν κάποια χρόνια μάλιστα ήταν και είδος απειλούμενο με εξαφάνιση, λόγω της υπερβολικής 

υλοτομίας, και σε κάποιο βαθμό ακόμα είναι… Ο κέδρος είναι δέντρο αειθαλές, αργής 

ανάπτυξης και μέγιστο ύψος έως τα 30 μέτρα! Έχει φύλλωμα βαθυνοπράσινο, με σκληρά και 

κοντά, βελονοειδή φύλλα και χαρακτηριστικό άρωμα. 

Οι τοπικοί θρύλοι αφηγούνται πως ο ίδιος ο Θεός φύτεψε τους πρώτους κέδρους. Ποιος Θεός; 

Σχεδόν όλοι, ανεξαρτήτως θρησκειών και δογμάτων, μια και αναφορές στους κέδρους 

συναντάμε τόσο στη Βίβλο, όσο και στο Έπος του Γκιλγκαμές, στο Κοράνι ακόμα και στην κέλτικη 

μυθολογία. Οι αρχαίοι Φοίνικες διαπίστωσαν γρήγορα πως ο κέδρος δίνει ξύλο ιδιαίτερα 

ανθεκτικό στη φθορά, και έτσι έσπευσαν να τον χρησιμοποιήσουν για τη ναυπήγηση 

αξιόπιστων πλοίων. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, 

φυσικά οι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι, ενώ ο Δαβίδ χρησιμοποίησε ξυλεία κέδρου για τον ναό 

της Ιερουσαλήμ, και ο διάδοχός του Σολομώντας για την κατασκευή του παλατιού του.  

Εκείνη την εποχή τα δάση των κέδρων απλώνονταν σε μια τεράστια έκταση, καλύπτοντας 

πελώριες εκτάσεις. Ήδη ωστόσο από την αρχαιότητα, η υπερεκμετάλλευση άρχισε να 

συρρικνώνει τον πληθυσμό του. Ο πρώτος μάλιστα ηγέτης που «αναγκάστηκε» να πάρει κάποια 

μέτρα για την προστασία του ήταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, στον 2ο μ.Χ. αιώνα. Το 

γεγονός μάλιστα πως η ανάπτυξη του κέδρου είναι μάλλον αργή, σημαίνει πως για την 

επανασύσταση του δάσους στην αρχική του έκταση θα χρειαστούν εκατοντάδες ακόμα 

χρόνια… Ας ελπίσουμε πως η προστασία που απολαμβάνει από την UNESCO(το δάσος του 

Λιβάνου έχει χαρακτηριστεί Μνημείο της Φύσης από το 1998) θα συμβάλλει αποφασιστικά στη 

διατήρηση αυτού του υπέροχου είδους… 

 

ΟΙ ΚΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βύβλος 

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 

Βύβλος 
 

Και μόνο το όνομά της ανασύρει μνήμες από πάμπολλες ιστορικές αναφορές. Μια πόλη 

κόσμημα, με έναν αρχαιολογικό χώρο που καλύπτει επάλληλα στρώματα ιστορίας: Απ΄τη 

νεολιθική κατοίκηση και τα φοινικικά χρόνια, απ΄τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά μνημεία έως το 

πανέμορφο σταυροφορικό κάστρο που το βράδυ, ρομαντικά φωτισμένο, δεσπόζει στον 

ορίζοντα. 

Μια πόλη με ένα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο, με μεσαιωνικά καλντερίμια, 

ιστορικά κτίρια που σήμερα μετατρέπονται σε χαριτωμένα εστιατόρια, καφέ και μπαράκια αλλά 

και καταστήματα με αναμνηστικά και δώρα. Όλα σε μια ατμόσφαιρα που δεν κραυγάζει 

«τουριστικό» αλλά φανερώνει καλό γούστο και σεβασμό και αίσθηση της ιστορικότητας. 

Εάν στα παραπάνω συμπληρώσουμε το μικρό λιμανάκι με τους οχυρωματικούς πυργίσκους 

στο έμπα του, που λειτουργεί ως μάρτυρας του περάσματος τόσων εμπορικών πλοίων απ΄την 

αρχαιότητα, αλλά και τις εξαίρετα αναστυλωμένες εκκλησίες, δεν είναι ν΄απορεί κανείς για το ότι 

η γοητευτική αυτή πόλη θα κρατήσει για πάντα αιχμάλωτη την καρδιά του περιηγητή. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 

Βηρυτός 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Βηρυτό.  

 

2η ημέρα: Βηρυτός – Τύρος – Σιδώνα – Βηρυτός  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας, όπου και θα ξεκουραστούμε για κάποιες 

ώρες. Το πρωί ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τον 

Λίβανο με μια εκδρομή οδικώς προς τον νότιο 

Λίβανο και την πόλη της Τύρου. Από τα πιο 

σπουδαία λιμάνια των αρχαίων Φοινίκων, η Τύρος 

υπήρξε κέντρο εμπορίου που επικοινωνούσε με 

ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ξενάγηση στον διπλό 

αρχαιολογικό χώρο, εν πολλοίς διαμορφωμένο 

από τον Μέγα Αλέξανδρο, στην προσπάθεια του 

να κατακτήσει την πόλη που του αντιστάθηκε 

σθεναρά. Με ρωμαϊκά, ελληνιστικά και βυζαντινά 

ευρήματα, ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Η εκδρομή μας συνεχίζεται στη Σιδώνα, από τα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα του σύγχρονου 

Λιβάνου, επίσης με μεγάλη ιστορία. Ο πλούτος της 

αρχαίας Σιδώνας δεν προερχόταν τόσο από τη 

θάλασσα, όπως της γειτονικής Τύρου, αλλά από 

την επεξεργασία της πορφύρας, υλικό περιζήτητο 

την εποχή εκείνη. Θα κάνουμε τηβόλτα μας στα 

γραφικότατα σουκς, για να καταλήξουμε στο 

ρομαντικό Κάστρο της Θάλασσας, 

«κληρονομιά»τωνΣταυροφόρων. Αναχώρηση για 

τη Βηρυτό με μια στάση στον ναό του Εσμούν 

(Echmoun), τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο 

αμιγώς φοινικικό. Επιστροφή στη Βηρυτό. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Βηρυτός – Μπααλμπέκ – Κσάρα – 

Αντζάρ – Βηρυτός 

Αναχωρούμε οδικώς για τα ανατολικά της χώρας, 

την περίφημη κοιλάδα Μπεκάα, με πρώτο 

προορισμό μας έναν από τους πιο σημαντικούς 

αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής (και 

όχι μόνο), το Μπααλμπέκ (Baalbek). Είναι το ιερό 

αφιερωμένο στον Βάαλ, τον τοπικό θεό που οι 

αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι ταύτιζαν με τον θεό 

Ήλιο, γι’ αυτό και ονόμαζαν το Μπααλμπέκ 

«Ηλιούπολις». Μαζί με τους παρακείμενους ναούς 

Μπακλαβαδάκια Βηρυτού 

Βηρυτός 

Βηρυτός 

Βηρυτός 
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της Αφροδίτης και του Βάκχου, συνθέτει το 

καλύτερα διατηρημένο αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα 

ιερών στη Μέση Ανατολή, έχοντας αντέξει 

σεισμούς, πολέμους και επιδρομές. 

Όχιτυχαίαλοιπόν κατέχει περίοπτη θέση στα 

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO.  

Επιστρέφοντας προς τη βάση μας στη Βηρυτό θα 

κάνουμε μια στάση chateau Ksara παλαιότερο και 

διασημότερο οινοποιείο του Λιβάνου. Εκεί θα 

επισκεφθούμε τις σπηλιές - κελάρια μέσα στον 

ασβεστολιθικό βράχο, που χρονολογούνται από τη 

ρωμαϊκή περίοδο και τις οποίες επέκτειναν οι 

Ιησουίτες στις αρχές του περασμένου αιώνα. Και 

φυσικά θα απολαύσουμε μία γευστική δοκιμή των 

εκλεκτών λιβανέζικων κρασιών της κοιλάδας. 

Η ημέρα μας συνεχίζεται με κατεύθυνση την αρχαία 

πόλη Αντζάρ (Anjar), όπου στον αρχαιολογικό 

χώρο θα δούμε τα ερείπια της πόλης των 

Ομεϋαδών με τα παλάτια, τα χαμάμ, τους 

δημόσιους χώρους. Παντού είναι εμφανείς οι 

επιρροές της ρωμαϊκής και βυζαντινής 

πολεοδομίας. Η Αντζάρ είναι το πιο σπουδαίο 

μνημείο του αρχαίου χαλιφάτου των Ομεϋαδών 

στον Λίβανο, ένα από τα τέσσερα μεγάλα 

χαλιφάτα που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο 

του προφήτη Μωάμεθ. Η πόλη ιδρύθηκε τον 8ο μ.Χ. 

αι. από τον χαλίφη Ουαλίντ: τα ευρήματα στην 

Αντζάρ, παλάτια, λουτρά και τεμένη μάς οδηγούν 

να πιστέψουμε πως πρόκειται για χώρο που 

προοριζόταν για τον ίδιο τον χαλίφη, ενώ τα 600 

περίπου καταστήματα, που λειτουργούσαν εκεί, 

αποδεικνύουν πως αποτελούσε σπουδαίο 

εμπορικό κόμβο της εποχής. Μετά το πέρας της 

επίσκεψης, επιστρέφουμε στη Βηρυτό. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Βηρυτός – Ντέιρ Ελ Καμάρ – Μπεϊτεντίν – 

Βηρυτός (ξενάγηση)   

στα Βουνά Σουφ (Chouf). Εκεί θα επισκεφθούμε το 

«Μοναστήρι της Σελήνης», όπως μεταφράζεται το 

όνομα του Ντέιρ ελ Καμάρ, ένα όμορφο, γραφικό 

χωριό που τον 17ο αι. υπήρξε πρωτεύουσα του 

Λιβάνου. 

 Συνεχίζουμε για το παλάτι Μπεϊτεντίν (Beited-Dine), 

το ανάκτορο που έχτισε τον 19ο αι. (μέσα σε μια 

περίοδο τριάντα ετών) ο εμίρης Μπεχίρ ΙΙ Σεχαμπί 

γύρω από ένα παλιό ερημητήριο. Σήμερα το παλάτι 

θεωρείται δικαίως ένα από τα κορυφαία σωζόμενα 

αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του Λιβάνου.  

Μπααλμπέκ 

Μπααλμπέκ 

Αντζάρ 

Χαρίσσα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στη Βηρυτό και γνωριμία με την πόλη. 

Μια πόλη των αντιθέσεων, που μας καταπλήσσει 

με την όμορφη αρχιτεκτονική της και τις μικρές 

κατοικίες που επιμένουν να σηκώνουν το 

ανάστημά τους πλάι στα σύγχρονα κτίρια. Θα 

δούμε το Εθνικό Μουσείο Βηρυτού ένα απ’ τα 

σημαντικότερα σε όλη τη Μέση Ανατολή και στη 

συνέχεια θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της 

πολυπρόσωπης πόλης, με τα αρχαία ρωμαϊκά 

λουτρά, τις ελληνορθόδοξες και μαρωνίτικες 

εκκλησίες, τα μουσουλμανικά τεμένη, την 

κοσμοπολίτικη πλατεία του ρολογιού και τα άλλα 

κομψά κτήρια από την εποχή της Γαλλικής Εντολής. 

Θα καταλήξουμε στα υπερσύγχρονα, 

αναπλασμένα σουκς, απόδειξη του πως η πόλη 

επούλωσε τις πληγές του καταστροφικού 

εμφυλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Βηρυτός – σπήλαιο Τζέιτα – Χαρίσσα – 

Ντογκ Ρίβερ 

Πρωινή αναχώρηση από τη Βηρυτό, με τελικό 

προορισμό μας την πόλη της Βύβλου. Καθοδόν θα 

επισκεφθούμε τα Σπήλαια Τζέιτα, τα πιο γνωστά 

σπήλαια στη Μέση Ανατολή, για να θαυμάσουμε 

από κοντά τις πελώριες αίθουσες και μια από τις 

μεγαλύτερες και πλουσιότερες συλλογές από 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Το ιδιαίτερο με το 

σπήλαιο αυτό είναι ότι αναπτύσσεται σε δύο 

επίπεδα: στο άνω επίπεδο θα περιπλανηθούμε πεζή 

ενώ στο κάτω θα απολαύσουμε μία μικρή 

βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη. 

Θα συνεχίσουμε για τη Χαρίσσα, μία πόλη χτισμένη 

πάνω σε λόφο όπου θα ανέβουμε με τελεφερίκ, για 

να θαυμάσουμε την καταπληκτική θέα στον κόλπο 

Τζουνιέχ αλλά και την εκκλησία της Παναγίας.  

Κι από τη Χαρίσσα θα φύγουμε για το φαράγγι του 

ποταμού Ναχρ αλ-Καλμπ, ή Dog River, όπως 

αποκαλείται στον αγγλόφωνο κόσμο. Πρόκειται για 

έναν ποταμό που διασχίζει τον Λίβανο 

διατρέχοντας μία απόσταση περίπου 31 

χιλιομέτρων, με τις πηγές του να βρίσκονται στην 

περιοχή των σπηλαίων της Τζέιτα, και εκβάλλοντας 

στη Μεσόγειο θάλασσα.  Τα βουνά του Λιβάνου 

είναι αυτά που υδροδοτούν τον ποταμό, με τα 

χιόνια που διατηρούνται σ’ αυτά τη χειμερινή 

περίοδο, με τον ποταμό σχεδόν να στεγνώνει την 

περίοδο του καλοκαιριού.  

Τύρος 

Τύρος 

Σιδώνα 

Η σπηλιά των σπουργιτιών 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φτάνουμε λοιπόν στο κατάλυμά μας, στην 

τουριστική περιοχή του φαραγγιού, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε. 

 

6η ημέρα: Ντογκ Ρίβερ – Κοιλάδα Καντίσα – Δάσος 

Κέδρων – Μπεσάρι (Μουσείο Γκιμπράν) – Βύβλος  

Ανεβαίνουμε στα ορεινότερα του Λιβάνου σήμερα, 

με πρώτη μας επίσκεψη στην ιερή κοιλάδα 

Καντίσα, διάστικτη με δεκάδες μοναστήρια και 

εκκλησιές κυρίως της μαρωνίτικης πίστης. 

Θα συνεχίσουμε στους περίφημους Κέδρους του 

Λιβάνου. Ανεβαίνοντας σε υψόμετρο περίπου 

2.000 μ. Θα σταματήσουμε σε ένα από τα λίγα 

σωζόμενα αλσύλλια του συμβολικού αυτού 

δέντρου που κάποτε κάλυπτε σχεδόν το σύνολο 

της χώρας ενώ σήμερα είναι προστατευόμενο 

εθνικό μνημείο φυσικής ομορφιάς. Συνώνυμος με 

τον Λίβανο ο κέδρος ως πολύτιμο υλικό εξάγονταν 

σε όλο τον πολιτισμένο αρχαίο κόσμο από τη 

εποχή της Φαραωνικής Αιγύπτου. 

Επιστρέφοντας σε χαμηλότερο υψόμετρο 

ερχόμαστε στην πόλη Μπεσάρι (Bsharri) για να 

δούμε το μουσείο Γκiμπράν, ένα παλιό και ιστορικό 

μοναστήρι του 19ου αιώνα που φιλοξενεί τα έργα 

και τα προσωπικά αντικείμενα του διάσημου 

Αμερικανο-Λιβανέζου συγγραφέα Χαλίλ Γκιμπράν 

(1883-1931).  

Κατόπιν συνεχίζουμε για τη Βύβλο που είναι και το 

τελικός προορισμός της ημέρας. Πολλοί ιστορικοί 

επισημαίνουν πως η Βύβλος είναι η αρχαιότερη 

πόλη με συνεχή κατοίκηση, σε ολόκληρο τον 

κόσμο! Σήμερα, μετά από χιλιετίες ιστορίας, 

παραμένει ένα γοητευτικό φοινικικό λιμάνι, με 

εξαιρετικά πλούσια ιστορική και αρχαιολογική 

κληρονομιά, που την καθιστά ίσως τον πιο 

συναρπαστικό προορισμό στον Λίβανο. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

 

7η ημέρα: Βύβλος – Τρίπολη – Βύβλος  

Ξεκινάμε την ημέρα μας με εκδρομή στην Τρίπολη 

όπου ξεκινώντας από το κάστρο με τα σημάδια 

των Σταυροφόρων, των Μαμελούκων και των 

Οθωμανών θα κατηφορίσουμε στην παλιά πόλη 

και θα περιηγηθούμε στα σοκάκια της που είναι 

γεμάτα με τεμένη, μεντρεσέδες και μικρές αγορές. 

Επιστρέφουμε στη Βύβλο για απολαμβάνουμε 

ξενάγηση στον σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο 

που απλώνεται κάτω από το μπαλκόνι ενός 

Κέδροι του Λιβάνου 

Κοιλάδα Καντίσα 

Τρίπολη 

Βύβλος 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιδιαίτερα διατηρημένου σταυροφορικού κάστρου − 

σήμερα είναι μεταμορφωμένο σε μουσείο. Θα 

δούμε επίσης την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή που χρονολογείται στη σταυροφορική 

περίοδο και από εκεί θα κατηφορίσουμε για το 

αρχαίο, γραφικό λιμανάκι. Διανυκτέρευση.  

 

8η ημέρα: Βύβλος – Άφκα – Ανάγια – Βύβλος  

Η πρώτη επίσκεψη της ημέρας μάς φέρνει στους 

καταρράκτες της Άφκα, περίπου 20 χλμ. από την 

πόλη της Βύβλου. Σ’ αυτή τη δύσβατη περιοχή 

βρισκόταν η αρχαία πόλη Αφάκα, η μοναδική 

κτήση των Φοινίκων στην ενδοχώρα, κάτι σπάνιο 

για τους θαλασσοκράτορες Φοίνικες. Η πόλη είχε 

για εκείνους αντίστοιχη σημασία με τους Δελφούς 

για την αρχαία Ελλάδα, αποτελούσε δηλαδή 

περισσότερο ένα σύμπλεγμα ναών παρά έναν 

αστικό ιστό. Ελάχιστα έχουν διασωθεί από την 

εποχή εκείνη, με εξαίρεση τους καταπληκτικούς 

καταρράκτες που μοιάζουν να ξεπηδούν μέσα από 

τη σπηλιά σαν μέσα από το στόμα ενός δράκοντα! 

Επόμενος σταθμός μας το γαλήνιο χωριό Ανάγια, 

στην ορεινή ενδοχώρα της Βύβλου, γνωστό 

κυρίως για το μεγάλο μοναστήρι του, σημαντικός 

θρησκευτικός προορισμός για τους ίδιους τους 

Λιβανέζους, ένα σπουδαίο προσκύνημα που έχει 

αποτελέσει καταφύγιο ελπίδας για τους κατοίκους 

της χώρας σε δύσκολες ώρες.  

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας 

στη Βύβλο, όπου θα έχουμε χρόνο για χαλαρή 

βόλτα με τον αρχηγό μας. 

 

9η ημέρα: Βύβλος – Βηρυτός – Πτήση επιστροφής 

Πολύ νωρίς το πρωί μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο 

της Βηρυτού για την πτήση επιστροφής μας.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Μεσαιωνικό γεφύρι στο Ντογκ Ρίβερ 

Άφκα 

Άφκα 

Ανάγια 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον 

κορωνοϊό πριν και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22.12, 29.12, 05.01 

€ 765 € 855 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.235 

με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 290 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

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

σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

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

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις 

στην Αθήνα και θέλετε να  

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από 

τις τιμές των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησήσας, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει 

δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της 

κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

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 θέσης. 

➢ Ξενοδοχεία 4*. 

➢ Ημιδιατροφή σε όλο το πρόγραμμα. 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως 

αναλυτικά αναγράφονται στο πρόγραμμά μας. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

➢ Τοπικός ξεναγός. 

➢ Ασφάλεια αστικήςευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση 

(ζητήστε μας τι περιλαμβάνει). 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών 

και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα 

κρατήσεων), 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: € 310 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Για να σας επιτραπεί η είσοδος στον Λίβανο, θα πρέπει 

στο διαβατήριό σας να μην υπάρχει σφραγίδα από το 

κράτος του Ισραήλ. 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή 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-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 500€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

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 VersusTravel, 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 VersusTravel 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.  

• VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το VersusClub, 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 VersusClub αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 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 VersusTravel 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. 



 

 
 

• Άτοκεςδόσεις 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, στο Σύνταγμα, 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 VersusLive 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 VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 

VersusTravel 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 VersusTravel 

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

• για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

• 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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας 

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


