
 

 

 

 

 

 

 

Ζήστε μέρες χαρούμενες και ξένοιαστες στο 

μεγαλοπρεπές Λονδίνο!!!  

Πολυφυλετική και πολυπρόσωπη, η μητρόπολη των 

τάσεων παραμένει ένας προορισμός-πόθος, που 

καταφέρνει να ανανεώνει το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον 

χάρη στη μοναδική ατμόσφαιρα, τα πρωτοπόρα 

μουσεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, τα πάρκα, τα 

πολύχρωμα παζάρια και το πολύπλευρο 

γαστρονομικό τοπίο. 

Κλασικός και αγαπημένος προορισμός για όλο το 

χρόνο που πάντα θα εντυπωσιάζει. 

 

 

 

ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

 
 

           Αναχωρήσεις: 21,22,23,24,26,27,29,30,31.12, 03.01, 04.01                                        4,5,6  Ημέρες 
 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ημέρα. ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ –  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λονδίνο. Μια μητρόπολη γεμάτη ζωή που αλλάζει  και 

διαφοροποιείται συνεχώς, συνδυάζοντας το  παρελθόν με το παρόν. ‘Αν έχεις κουραστεί από το 

Λονδίνο, έχεις κουραστεί από την ζωή’ είχε πει ο Samuel Johnson.  Με την άφιξή σας θα σας περιμένει 

ο αντιπρόσωπός μας για να αρχίσουμε τη γνωριμία  μας με το εντυπωσιακό Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε 

από το φημισμένο αριστοκρατικό Κensington με τους ομώνυμους κήπους,  το Παλάτι (Kensington 

Gardens & Kensington Palace), τα εντυπωσιακά κτίρια των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, 

Βικτώριας και Αλβέρτου, θα περάσουμε από το Knightsbridge όπου θα απολαύσουμε τα Harrods με τις 

εντυπωσιακές βιτρίνες του, θα διασχίσουμε το πιο πολυσύχναστο πάρκο της Ευρώπης, το Hyde Park, 

θα δούμε την Μαρμάρινη Αψίδα και 

το αριστοκρατικό Mayfair, θα 

περάσουμε από το παλάτι 

Buckingham, το Αββαείο του 

Westminster και την Πλατεία του 

Κοινοβουλίου, με το έμβλημα – 

ρολόι το Big Ben,  θα απολαύσουμε 

την επιβλητική ατμόσφαιρα της 

Βρετανικής πρωτεύουσας. Το 

London Eye, ο μεγαλύτερος τροχός 

του κόσμου, το City του Λονδίνου, 

οι ουρανοξύστες της ανατολικής 

πλευράς, με το υψηλότερο 

κατασκεύασμα της δυτικής 

Ευρώπης,  το Shard of Glass, θα 

μαγνητίσουν τα βλέμματα μας. Για 

τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του 

μεσαιωνικού αλλά και του 

βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος 

Πύργος του Λονδίνου και οι 

γέφυρες Tower Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Θα κλείσουμε την 

πρώτη μας γνωριμία με την εντυπωσιακή πόλη με την επίσκεψη των γλυπτών του Παρθενώνα 

(ελληνικά εκθέματα) στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή αρχαιοτήτων, στο τρίτο 

σημαντικότερο μουσείο σε  όλο τον κόσμο. Η είσοδος είναι δωρεάν. Στη συνέχεια, μεταφορά στο 

ξενοδοχείο σας και τακτοποίηση. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. 

 

 2η ημέρα. ΛΟΝΔΙΝΟ - Ελεύθερη μέρα για αγορές και μουσεία και πάρκα 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο  σας. 

Hμέρα ελεύθερη στην 

εντυπωσιακή πρωτεύουσα.  Το 

πρόβλημα δεν είναι τι να κάνετε 

σήμερα, αλλά τί να πρωτοκάνετε! 

Κάντε έναν περίπατο για να 

νιώσετε την αίσθηση της όασης 

στο κέντρο της πόλης σε ένα από 

τα πολλά καταπράσινα πάρκα 

του Λονδίνου: στο Hyde Park, το 

Kensington Gardens, στο Regents 

Park με τον Ζωολογικό Κήπο ή στο 

St James Park..  Ίσως δεν υπάρχει 

άλλη πόλη με τόσα μουσεία και 

τόσες σημαντικές πινακοθήκες. 

Από τη νέα Millennium Bridge 

βρεθείτε στην  πινακοθήκη Tate 

Modern (δωρεάν είσοδος), που 

περιλαμβάνει έργα του Τζάκσον Πόλοκ, του Άντι Γουόρχολ και άλλων μοντέρνων. Θαυμάστε έργα από 

Ρενουάρ μέχρι Ραφαήλ στην Εθνική Πινακοθήκη, επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (δωρεάν 



είσοδος), το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Μαντάμ Τυσό, και 

άλλα. Επίσης όπερα, μπαλέτο, κλασική μουσική και θέατρα παγκοσμίου φήμης που αποτελούν σχολές 

υποκριτικής. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε την ημέρα σας σε αγορές! Το Λονδίνο έχει τα 

περισσότερα καταστήματα διεθνών σχεδιαστών από το Παρίσι.  

Από τη Marble Arch στα δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται σε 2,5 

χιλιόμετρα με πάνω από 300 καταστήματα, σχηματίζοντας ίσως τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό 

δρόμο του κόσμου. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα του Λονδίνου, όπως τα Selfridges, Harrods, Harvey 

Nichols και το πασίγνωστο Marks & Spencer θα σας προσφέρουν τα πάντα σε λογικές τιμές. Στην 

κομψή Bond Street του αρχοντικού Mayfair θα βρείτε καταστήματα γνωστών σχεδιαστών (Prada, 

Chanel, Dior, Jimmy Choo), καθώς και γκαλερί με έργα τέχνης (εκεί βρίσκονται και οι γνωστοί οίκοι 

δημοπρασιών Sotheby’s). Στην  Regent Street θα βρείτε το γνωστό κατάστημα παιχνιδιών Hamleys, τα 

πολυκαταστήματα Liberty, κά. Στην Jermyn Street θα βρείτε αντρική ένδυση. Για πιο  trendy 

ατμόσφαιρα βρεθείτε στην Carnaby Street, το στέκι των νέων ταλέντων της μόδας και του design. Στο 

Νotting Hill θα βρείτε ασυνήθιστα και vintage ρούχα, σπάνιες αντίκες, σε μια πολυπολιτισμική 

ατμόσφαιρα. Στο Knightsbridge είναι το θρυλικό Harrods που είναι από μόνο του αξιοθέατο, μπορεί να 

υποδεχτεί 300.000 πελάτες τη μέρα! Στο κεντρικό Λονδίνο τα περισσότερα μαγαζιά ανοίγουν στις 10.00 

το πρωί και κλείνουν στις 21.00 τις καθημερινές και λίγο νωρίτερα τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 

ανοίγουν αργότερα.  
Tο βράδυ βρεθείτε στο West End και απολαύστε κάποιο από τις δεκάδες εντυπωσιακά μιούζικαλς! Μην 

ξεχνάτε ότι ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίζει μόνο και μόνο για να παρακολουθήσετε ένα musical! ‘Billy Elliot’,  

‘Wicked’, ‘Jersey Boys’, τα διαχρονικά ‘Phantom of the Opera’, ‘Lion King’, ‘Les Miserables’, ‘Mamma Mia’, 

‘Thriller’, κά. 

 

3η ημέρα.   ΛΟΝΔΙΝΟ – ΔΩΡΟ Η ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ (HOP 

ON - HOP OFF)  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

μας. Ημέρα στη διάθεσή 

σας! Αν κλείσετε έγκαιρα το 

ταξίδι σας, σας 

προσφέρουμε το εισιτήριο 

με ολοήμερη ισχύ (hop on – 

hop off) για την 

εντυπωσιακή Κρουαζιέρα 

στον Τάμεση μέχρι το 

Γκρήνουιτς! Το εισιτήριό σας 

έχει ισχύ για όλη την ημέρα και 

μπορείτε να συνδυάσετε την 

κρουαζιέρα με επίσκεψη σε 

πολλά αξιοθέατα και μουσεία 

του Λονδίνου, καθώς το 

πλοιάριο σταματά σε κεντρικά 

σημεία της πόλης. Τα 

πλοιάρια φεύγουν κάθε μισή 

ώρα καθημερινά από 

τέσσερις κεντρικές αποβάθρες της πόλης (Westminster Pier, London Eye Pier, Tower Pier & Greenwich Pier), 

με αγγλόφωνη ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση, προσφέροντας φαντασμαγορικές εικόνες του Λονδίνου, 

περνώντας από πολλά αξιοθέατα όπως το Westminster, London Eye, Καθεδρικός Αγ. Παύλου, Tate 

Modern, City, Tower Bridge, Canary Wharf, βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και 

μέχρι και το Greenwich. Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές από και προς τις αποβάθρες. Στο γραφικό 

Γκρήνουιτς, μπορείτε να δείτε το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της βρετανικής 

ναυτιλίας και είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ψηλά στο Βασιλικό πάρκο, φιλοξενείται το Βασιλικό 

Αστεροσκοπείο όπου έχει οριστεί η παγκόσμια ώρα. Μεγαλοπρεπή κτίρια, αγορές που σφύζουν από ζωή 

και μια χαρακτηριστική ναυτική ατμόσφαιρα.  To βράδυ δειπνήστε σε κάποιο εστιατόριο: Η αγγλική κουζίνα 

δεν φημίζεται για τη νοστιμιά της, ίσως γι’ αυτό στο Λονδίνο θα βρείτε χιλιάδες ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, 

κινέζικα, ινδικά και βεβαίως ελληνικά εστιατόρια.  ** Για έγκαιρες εγγραφές μέχρι 17/11 

 

 

 

 

 



4η ημέρα. ΛΟΝΔΙΝΟ  -  (προαιρετική εκδρομή στην ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ – BICESTER VILLAGE)  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. 

Ακολουθήστε μας σήμερα 

(προαιρετικά) στην Οξφόρδη, 

πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, 

θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής 

παιδείας. Θα επισκεφτούμε 

κολλέγια όπως το Balliol, που  από 

το 1263 έχει την φήμη των πιο 

πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το 

πασίγνωστο από τις ταινίες του 

Harry Potter, Christchurch 

College. Στη συνέχεια, 

διασχίζοντας τα χωριά των 

Cotswolds, χαρακτηριστικότερο 

δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα 

φτάσουμε στο πανέμορφο και 

γραφικό Στράτφορντ, πανέμορφο 

και γραφικό, κτισμένο στις όχθες 

του Avon, την πόλη που 

γεννήθηκε και δημιούργησε ο 

θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά 

σπίτια ή μια βαρκάδα στον ποταμό Έιβον. Μπορούμε να δούμε επίσης το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ 

και το Βασιλικό θέατρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το εκπτωτικό χωριό fashion village Bicester 

Village, με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, για όλα τα γούστα και όλα τα πορτοφόλια και τις περισσότερες 

από 120 boutiques που φιλοξενεί.  Από Alexander McQueen και Jimmy Choo μέχρι Burberry, Marie 

Chantal, κά, όλες οι επώνυμες μάρκες έχουν εδώ τη δική τους στέγη, με εκπτώσεις που ‘αγγίζουν’ το 

60%! Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.  
Πιείτε μια μπύρα στην βικτωριανή παμπ Audley στο Mayfair, δειπνήστε σε κάποιο από τα art deco μικρά 

εστιατόρια της Charlotte Street, ή  απολαύστε ένα κοκτέιλ από τον Chris Galvin στα Windows, στον 28ο 

όροφο του Hilton Park Lane. 

 

5η ημέρα. ΛΟΝΔΙΝΟ  - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΓΟΥΙΝΖΟΡ  - ΑΘΗΝΑ  

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Παράδοση δωματίων μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι. Σήμερα θα επισκεφτούμε 

το Γουίνζορ για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. 

Κτισμένο το πανέμορφο χωριό στις όχθες του Τάμεση, διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου 

αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Προαιρετική είσοδος στο  Κάστρο του Γουίνζορ. 

Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια, μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Τέλος του εντυπωσιακού ταξιδιού στην παγκοσμιούπολη του 

Λονδίνου! 

 

Σημειώσεις: Η σειρά των υπηρεσιών/ εκδρομών μπορεί να αλλάξει αναλόγως των πτήσεων και για 

την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού. Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι στα μουσεία και στα αξιοθέατα. 

Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει επιτόπου επαρκής συμμετοχή. 

Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μια ελεύθερη μέρα λιγότερη. Το  4ημερο πρόγραμμα έχει 1 ελεύθερη μέρα 

λιγότερη και το 6ημερο 1 μέρα επιπλέον. 
 
                                                                                                   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                          ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

21-26/12/17(6μ): 

 BA 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

  BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

21-26/12/17 (6μ) : 

 ΒΑ 641 14.25-16.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)   

 ΒΑ 632 11.55-17.35 ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

22-27/12/17 (6μ):   

BA 641 14.25-16.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

 BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

22-26/12/17 (5μ):  

Α3 606 08.40–10.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (GATWICK)  

   Α3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ 

23-27/12/17 (5μ):  

Α3 600 09.05–11.10 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

 Α3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ 

24-29/12/17 (6μ): 

 BA 641 14.25-16.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) / 

BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

26-30/12/16 (5μ): 

A3 606 08.40-10.30 AΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ(GATWICK) 

A3609 22.15–03.50*ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ 

27-31/12/17 (5μ): 

 BA 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) 

BA 632 11.55-17.35 ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

29/12-02/01/18 (5μ): 

Α3 606 08.40-10.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (GATWICK)  

A3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

29/12-02/01/18 (5μ): 

BA 641 14.25-16.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) 

BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

30/12-03/01/18 (5μ):  

ΒΑ 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

BA 632 12.00-17.40 ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

31/12-04/01/18 (5μ): 

 ΒΑ 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

03-07/01/18 (5μ):   

Α3 606 08.40-10.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (GATWICK)  

A3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ 

03-07/01/18 (5μ):  

BA631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ  

04-07/01/18 (4μ):  

BA631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)  

            BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ * άφιξη 

08/01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Με πτήσεις της Aegean Airlines, επιβάρυνση για εσωτερικά δρομολόγια από Θεσ/κη €70 και από άλλες πόλεις € 140 

(αναλόγως την διαθεσιμότητα)  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου με απευθείας πτήση και 1 αποσκευή μέχρι 20 κιλά 

 3,4,5  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με αγγλικό πρωινό σε μπουφέ  
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο  

 Πανοραμική ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου & επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 

 Εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο του Γουίντσορ  

 ΔΩΡΟ Η ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ (HOP ON - HOP OFF) για έγκαιρες 

εγγραφές μέχρι 17/11 

 Υπηρεσίες έμπειρων τοπικών αντιπροσώπων του γραφείου μας βάση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών/μετακινήσεων 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Ενημερωτικό έντυπο – χάρτης Λονδίνου 

 Φ.Π.Α. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων και καυσίμων  (175 €) 

 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και άλλους χώρους οι οποίοι δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα και στα 

περιλαμβανόμενα 

 Φιλοδωρήματα  και αχθοφορικά 
 

 

 

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – BΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΓΟΥΙΝΖΟΡ 
   ΔΩΡΟ* Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ & ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ με ολοήμερη ισχύ hop on- hop off 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
 

ΞENOΔΟΧΕΙΑ 
ΑΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

ΜΟΝΟ 
ΚΛΙΝΟ 

 

1 παιδί μέχρι 12 ετών 
(μαζί με 2 ενήλικες) 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 5 ΜΕΡΕΣ 
 

22-26/12, 23-27/12/17 

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3*sup 

 

€ 435 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 478 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4* 
 

€ 565 € 740 € 455 

The Cumberland 4*  
(Oxford Street) 

€ 720 € 1038 € 565 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

6 ΜΕΡΕΣ 
 

21-26/12, 22–27/12 
24-29/12/12/17 

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3*sup 

 

€ 470 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 510 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4* 
 

€ 605 € 830 € 495 

The Cumberland 4*  
(Oxford Street) 

€ 798 € 1145 € 628 

 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

5 ΜΕΡΕΣ 
 

26–30/12/17 
27-31/12/17 

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3*sup 

 

€ 450 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 498 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4* 
 

€ 585 € 780 € 465 

The Cumberland 4*  
(Oxford Street)  

€ 765 € 1058 € 580 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  5 ΜΕΡΕΣ 
29/12-02/01/18 
30/12–03/01/18 
31/12-04/01/18 

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3*sup 

€ 465 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 510 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4*  
€ 598 

 
€ 828 

 
€ 518 

 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 4 ΜΕΡΕΣ 

04-07/01/18  

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3* 

€ 398 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 448 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4* € 485 € 635 € 398 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ 
04-08/01/18 

Premier Inn Old City 3*sup 
Premier Inn Αldgate 3*sup 

€ 435 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 2 παιδ. ως 15 ετ.) 
€ 478 (μέση οικογ. τιμή κατ’άτομο για 2 εν+ 1 παιδ. ως 15 ετ.) 

Holiday Inn Bloomsbury 4* 
 

€ 565 € 740 € 455 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 

με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας.   

Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε 

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-mail του 

ταξιδιωτικού συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει 

το Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-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.  
  

 

 
 



 

 
 

 



 
 

 

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 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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 250 € 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 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 12). 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.   

 Απαραίτητο διαβατήριο νέου τύπου.  

 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 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.   



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. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ 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 

Δεκέμβριο 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. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν 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. Δημιουργούμε 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!!! 

 
 

 

 


