
 

  

Ταξίδι σε έναν άλλο πλανήτη 

 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 20.04        9 ημέρες 

Μαδέρα – Αζόρες 

Με whale watching στον Ατλαντικό! 

 

Εξασφαλίζουμε διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, καθώς 

και άλλες παροχές,  

που θα σας κάνουν να προγραμματίσετε ανέμελα. 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Σχεδιάσαμε ένα έξυπνο πρόγραμμα στα εξωτικά νησιωτικά 

συμπλέγματα της Πορτογαλίας, τη Μαδέρα και τις Αζόρες, 

με ορθολογικά κατανεμημένες συνδέσεις μεταξύ των νησιών 

και με όλες τις δραστηριότητες να περιλαμβάνονται. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

✓ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4* sup. 

✓ 4 διανυκτερεύσεις στην Μαδέρα, 3 διανυκτερεύσεις στις 

Αζόρες, μία διανυκτέρευση στη Λισαβόνα. 

✓ Μία διανυκτέρευση στο Μόναχο. 

✓ Όλες τις εκδρομές και τις εισόδους που αναφέρονται, 

ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του προκαθορισμένου 

κόστους. 

✓ Λόφος Μόντε.  Το ανέβασμα με τελεφερίκ 

(περιλαμβάνεται). 

✓ Λόφος Μόντε. Η κάθοδος με ειδικά τοπικά καλάθια 

που τα σπρώχνουν δυο οδηγοί (περιλαμβάνεται), μια 

εμπειρία που θα την ζήσουμε μόνο εδώ.  

✓ Είσοδος στους τροπικούς κήπους στην Μαδέρα 

(περιλαμβάνεται). 

✓ Εκδρομή με πλοιάριο για παρατήρηση φαλαινών και 

δελφινιών. Whale και dolphin watching στον Ατλαντικό 

(περιλαμβάνεται) 

✓ Εξόρμηση στο Πόρτο Μονίζ της Μαδέρα, με τις 

ηφαιστειακής προέλευσης πισίνες δίπλα στη θάλασσα. 

✓ Εκδρομή στο Sete Cidades, ένα από τα λεγόμενα «7 

θαύματα της Πορτογαλίας». 

✓ Τετράωρη εκδρομή με ειδικά jeep στις Αζόρες  

✓ Επίσκεψη στη μοναδική καλλιέργεια τσαγιού στην 

Ευρώπη. 

✓ Επίσκεψη στη λίμνη Lagoa do Fogo. 

✓ Είσοδος στο πάρκο Terra Nostra, μια έκταση 12 

εκταρίων με οργιαστική βλάστηση από φτέρες, 

ορτανσίες και άλλα φυτά 

✓ Επίσκεψη στην πηγή Poça Dona Beija, μια φυσική 

θερμή πηγή με νερό σταθερά στους 30οC και ένα 

ελαφρύ χρώμα «σκουριάς».   

✓ Είσοδος στη lagoa das Furnas  

✓ Οινογνωσία στη Μαδέρα  

✓ Τοπικοί ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού  

 

 

Οι κρεμαστοί κήποι  

του Ατλαντικού   

Καταπράσινες φυτείες, πολύχρωμα λουλούδια, 

φοινικόδεντρα, σπάνια φυτά, πλούσια θαλάσσια 

και όχι μόνο πανίδα και δάση από πικροδάφνες. 

Η Μαδέρα είναι το μεγαλύτερο νησί σε ένα 

ασύλληπτης ομορφιάς σύμπλεγμα 

ηφαιστειογενών νησιών, που αναδύονται 

υπερήφανα μέσα από τα κρυστάλλινα νερά του 

Ατλαντικού. Με υποτροπική βλάστηση και 

δρόμους πνιγμένους σε εξωτικά λουλούδια, 

αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για 

εναλλακτικές διακοπές, για τους λάτρεις της 

περιπέτειας και των δραστηριοτήτων, αλλά, 

φυσικά, και για όλους εκείνους που ονειρεύονται 

να περάσουν ζεστά απογεύματα, θαυμάζοντας 

το μοναδικό πάντρεμα βουνού και θάλασσας με 

φόντο τον καταγάλανο ουρανό ή τους 

ορμητικούς καταρράκτες. Πάρτε μια βαθιά 

ανάσα ατενίζοντας την απέραντη θέα στα 

βουνά, τα λιβάδια και τα ηφαίστειά της, ενώ θα 

νιώθετε τα χέρια σας να αγγίζουν το γαλάζιο του 

ουρανού. Αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι 

μακρινοί παράδεισοι που ονειρευόμαστε δεν είναι 

παρά μια ανάσα μακριά μας, με φυσική ομορφιά 

και χρώματα που δεν συναντά κανείς πουθενά 

αλλού, η Μαδέρα, αποτελεί μια αποκάλυψη, που 

εξελίσσεται σε περιζήτητο προορισμό, γι’ αυτό 

σπεύστε να ανακαλύψετε την παρθένα ομορφιά 

της.   

Και η συνέχεια προβλέπεται ακόμη πιο 

συναρπαστική. Συνεχίζοντας προς τον 

Ατλαντικό, μας προϋπαντούν εννέα πανέμορφα 

νησιά που αναδύθηκαν μέσα από το απέραντο 

του Ατλαντικού Ωκεανού, ένα ηφαιστειακό 

στέμμα στη γαλάζια αρμονία του. Μία τεράστια 

ηφαιστειακή έκρηξη έφερε στην επιφάνειά του μία 

γόνιμη γη, που έδωσε ζωή σε εκατοντάδες είδη 

φυτών, δένδρων και πολύχρωμων λουλουδιών, 

όπως ορχιδέες, ορτανσίες, αζαλέες, ιβίσκους και 

καμέλιες. Αυτές είναι οι Αζόρες, τα νησιά των 

Γυπών, στο Πορτογαλικό αρχιπέλαγος και 

δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Το Σαο Μιγκέλ, 

μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος όπου 

βρίσκεται και η πρωτεύουσα ΠόνταΝτελγκάδα, 

είναι ένα αξιοθαύμαστο μνημείο της φύσης, με 

τις ηφαιστειακές λίμνες του, τους κρατήρες και τις 

θερμές πηγές του. Όλα προκαλούν τον ταξιδιώτη 

να περάσει εδώ αξέχαστες ώρες γαλήνης∙ αν 

πραγματικά αγαπάτε τη γνήσια φύση, είναι 

σίγουρο ότι θα λατρέψετε τις Αζόρες. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση  
 

Ξεκινάμε από τη γενέτειρα του Ρονάλντο, τη Φουντσάλ που είναι πρωτεύουσα του διάσημου 

νησιού Μαδέρα. Θα τη γνωρίσουμε και φυσικά θα δοκιμάσουμε το φημισμένο κρασί Μαδέρα. 

Ακολουθεί εξερεύνηση προς Βορρά στην κορυφή Πίκο ντο Αριέιρο, στα 1.810 μ. και στον 

ΡιμπέιροΦρίο (Κρύο Ποταμό) με το δάσος Λαουρισίλβα (μνημείο της UNESCO). Συνεχίζουμε για τη 

Σαντάνα, με τα πολύχρωμα τριγωνικά σπίτια με τις αχυρένιες στέγες, και πάμε στο ιστορικό 

Ματσίκο, εκεί όπου αποβιβάστηκαν οι πρώτοι εξερευνητές του νησιού τον 15ο αιώνα.  

Μετά θα πετάξουμε για τις Αζόρες και το νησί Σάο Μιγκέλ, το μεγαλύτερο του συμπλέγματος. Θα 

γνωρίσουμε την πρωτεύουσα ΠόνταΝτελγκάδα και θα ξεκινήσουμε για τη Λαγκόα ντο Φόγκο, τη 

διάσημη ηφαιστειακή λίμνη! Ακολουθεί η όμορφη πόλη Ριμπέιρα Γκράντε, με τον εξαιρετικό 

βοτανικό κήπο και το Μιραδούρο Πίκο ντο Φέρο, από όπου θα απολαύσουμε την απίστευτη θέα 

στη Λίμνη Φούρνας. Εκεί ίσως δοκιμάσουμε την τοπική σπεσιαλιτέ «cozido a portuguesa», που οι 

ντόπιοι μαγειρεύουν σε ηφαιστειακούς φούρνους!  

Ακολουθεί η λίμνη ΣέτεΣιδάδες, η πιο αναγνωρίσιμη καρτ-ποστάλ των Αζορών, όπου θα κάνουμε 

τη βόλτα μας με jeep 4Χ4. Αλλά θα πλεύσουμε και με σκάφος στον Ατλαντικό για να 

παρατηρήσουμε φάλαινες και δελφίνια!  

Το ταξίδι μας θα ολοκληρωθεί στη Φουντσάλ όπου θα ανέβουμε με τελεφερίκ τον λόφο Μόντε για 

να δούμε τους υπέροχους κήπους με ορχιδέες και μετά θα κατέβουμε με τα τοπικά παραδοσιακά 

καρότσια-καλάθια!  

 

 

 

Είναι ένα από αυτά τα ταξίδια που μας αποδεικνύουν πως ο «παράδεισος» είναι τελικά πολύ πιο 

κοντά από όσο πιστεύαμε. Το μοναδικό οργανωμένο ομαδικό πρόγραμμα για τη Μαδέρα και 

το Σάο Μιγκέλ των Αζορών είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την σε βάθος μύησή μας στα 

θαύματα της πλούσιας φύσης αυτών των νησιών, χωρίς να παραλείπουμε κανένα από τα 

μαγευτικά ηφαιστειακά τοπία και τα ενδεδειγμένα σημεία θέασης. 

 

 

 

✓ Ο λόφος Monte πάνω από τη Φουντσάλ, με το τελεφερίκ και τα διάσημα tobbogans, τα 

καροτσάκια που κατεβαίνουν με ταχύτητα το λόφο σπρωγμένα από δύο «οδηγούς».  

✓ Γευσιγνωσία και οινογνωσία στη Φουντσάλ, όπου δοκιμάζουμε φημισμένα κρασιά της 

Μαδέρα.  

✓ Whale & dolphin watching στιςΑζόρες! 

✓ Περιήγηση στις ηφαιστειακές λίμνες στο νησί Σάο Μιγκέλ των Αζορών.   

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1757 20.04.2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 1790 20.04.2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΦΟΥΝΤΣΑΛ 12:50 16:10 

LH 1791 27.04.2022 ΦΟΥΝΤΣΑΛ – ΜΟΝΑΧΟ 17:10 22:15 

LH 1750 28.04.2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 08:55 12:20 



 

 
 

Μια εμπειρία από τις Αζόρες - Ηφαιστειογενές στέμμα του αρχιπελάγους!   

 

Εννέα πανέμορφα νησιά αναδύθηκαν 

μέσα από το απέραντο του Ατλαντικού 

Ωκεανού και τάραξαν τη γαλάζια 

αρμονία του. Μία τεράστια ηφαιστειακή 

έκρηξη έφερε στην επιφάνειά του μία 

γόνιμη γη, που έδωσε ζωή σε 

εκατοντάδες είδη φυτών, δένδρων και 

πολύχρωμων λουλουδιών, όπως 

ορχιδέες, ορτανσίες, αζαλέες, ιβίσκους 

και καμέλιες. Αυτές είναι οι Αζόρες, τα 

νησιά των Γυπών, στο δυτικότερο σημείο 

της Ευρωπαϊκής ηπείρου, στο 

Πορτογαλικό αρχιπέλαγος. 

Το ανάγλυφο των νησιών είναι μια 

γιορτή για το βλέμμα. Καταπράσινοι λόφοι, βουνά και κοιλάδες, όμορφες γαλαζοπράσινες λίμνες εκεί 

που άλλοτε ήταν κρατήρες ηφαιστείων, απόκρυφες παραλίες, πηγές που αναβλύζουν ανθρακούχο 

νερό, θερμοπίδακες, αριστοτεχνικά καλλιεργημένοι αγροί και εξωτική βλάστηση, παίζουν ναζιάρικα 

κρυφτό σε κάθε στροφή του δρόμου, ενώ οι μυστηριώδεις σπηλιές δημιουργούν ένα θαυμάσιο τοπίο. 

Εκεί βρήκαν καταφύγιο τρυγόνια και αετοί, μαυροπούλια και θαλασσοπούλια και αμέτρητα είδη ψαριών 

και θαλασσινών του αρχιπελάγους. Όλα προκαλούν τον ταξιδιώτη να περάσει εδώ αξέχαστες ώρες 

γαλήνης. Αν πραγματικά αγαπάτε τη γνήσια φύση, είναι σίγουρο ότι θα λατρέψετε τις Αζόρες. 

Η πρωτεύουσα PontaDelgada, στο νησί SaoMiguel, είναι μια μοντέρνα πόλη, με κοσμοπολίτικο αέρα. 

Αποτελεί τον σημαντικότερο σταθμό ανεφοδιασμού για τα γιοτ που διασχίζουν τον Ατλαντικό. 

Επισκεφθείτε το θαυμάσιο ανάκτορο της Sant’ Ana και περπατήστε στα πλακόστρωτα σοκάκια με τις 

ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα μπαρ, με τον τοπικό μελαγχολικό ρυθμό του Fado, αλλά και την ξέφρενη 

κουβανέζικη μουσική.  

Σε όλα τα νησιά του Αρχιπελάγους υπάρχουν διάσπαρτες μικρές και μεγάλες εκκλησίες, μνημεία που 

μαρτυρούν την κληρονομιά αιώνων.   

Θαυμάστε τον τεράστιο κρατήρα στην κοιλάδα Fumasκαι απολαύστε τη θέα του από ψηλά, από το 

παρατηρητήριο PicodoFerro.   

Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το εκπληκτικό τοπικό φαγητό CozidodasCaldeiras, το οποίο τοποθετούν 

μέσα σε μεταλλικές χύτρες που τις βυθίζουν στο χώμα, τις σκεπάζουν και το μαγειρεύουν χάρη στην 

υψηλή ηφαιστειακή θερμοκρασία του εδάφους. 

 

 

 

Μια εμπειρια από τη ΜΑΔΕΡΑ 

 

 

 

 

 



 

 
 

Πλωτός κήπος του Ατλαντικού! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταπράσινες φυτείες, τεράστια δέντρα στις άκρες των δρόμων, πολύχρωμα λουλούδια,  

φοινικόδεντρα, σπάνια φυτά, πλούσια θαλάσσια και όχι μόνο πανίδα και δάση από πικροδάφνες. Η 

νήσος Μαδέρα φημίζεται για την οργιαστική της φυσική ομορφιά. Το όνομά της στα πορτογαλικά 

σημαίνει ξύλο. Είναι από τα ομορφότερα συμπλέγματα ηφαιστειογενών νησιών, που αναδύονται 

υπερήφανα μέσα από τα κρυστάλλινα νερά του Ατλαντικού.  

Με υποτροπική βλάστηση και δρόμους πνιγμένους σε εξωτικά λουλούδια, αποτελεί έναν ιδανικό 

προορισμό για εναλλακτικές διακοπές, για τους λάτρεις της περιπέτειας και των δραστηριοτήτων, αλλά, 

φυσικά, και για όλους εκείνους που ονειρεύονται να περάσουν ζεστά απογεύματα, θαυμάζοντας το 

μοναδικό πάντρεμα βουνού και θάλασσας με φόντο τον καταγάλανο ουρανό ή τους ορμητικούς 

καταρράκτες. Πάρτε μια βαθιά ανάσα ατενίζοντας την απέραντη θέα στα βουνά, τα λιβάδια και τα 

ηφαίστειά της, ενώ θα νιώθετε τα χέρια σας να αγγίζουν το γαλάζιο του ουρανού. 

Η πρωτεύουσα Φουντσάλ είναι χτισμένη σε μια μοναδικής ομορφιάς τοποθεσία, όπου το τρίπτυχο 

"ηρεμία, χαλάρωση και ποιότητα ζωής" αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας ντόπιων 

αλλά και επισκεπτών. Ανακαλύψτε την μέσα από τα γραφικά ανηφορικά της σοκάκια και τις παλιές 

πλατείες, ενώ η γνωριμία με τους ντόπιους θα σας θυμίσει κάτι από... Ελλάδα. Η πόλη είναι γεμάτη από 

καφέ, που αργά το βράδυ μετατρέπονται σε κλαμπ.  

 Αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι μακρινοί παράδεισοι που ονειρευόμαστε δεν είναι παρά μια ανάσα 

μακριά μας, με φυσική ομορφιά και χρώματα που δεν συναντά κανείς πουθενά αλλού, η Μαδέρα, 

αποτελεί μια αποκάλυψη, που εξελίσσεται σε περιζήτητο τουριστικό προορισμό, γι’ αυτό σπεύστε να 

ανακαλύψετε την παρθένα ομορφιά της. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η  ΗΜΕΡΑ:  ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ  –  ΦΟΥΝΤΣΑΛ 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με την ταξιδιωτική μας 

ομάδα και επιβίβαση στην πτήση μας με προορισμό το νησί 

της Μαδέρα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Η πρωτεύουσα 

Φουντσάλείναι η πόλη-προσωποποίηση του τρίπτυχου 

«ηρεμία-χαλάρωση-ποιότητα ζωής», πάνω στο οποίο 

ξετυλίγεται η καθημερινότητα ντόπιων και επισκεπτών. Θα την 

ανακαλύψουμε μέσα από τα γραφικά ανηφορικά της σοκάκια 

και τις παλιές πλατείες, και δεν θα ξαφνιαστούμε καθόλου όταν 

η γνωριμία μας με τους ντόπιους θα μας θυμίσει κάτι από… 

Ελλάδα· η πόλη άλλωστε βρίθει από μπαράκια και καφέ, που 

αργά το βράδυ μετατρέπονται σε κλαμπ όπου η διασκέδαση 

καλά κρατεί.Άφιξη στο αεροδρόμιο CristianoRonaldo, 

μετάβαση στο ξενοδοχείο μας στηΦουντσάλ (Funchal) και 

τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Μετά από λίγη ξεκούραση θα 

κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τον αρχηγό μας στην πόλη. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΦΟΥΝΤΣΑΛ (Ξενάγηση). Οινογνωσία 

(περιλαμβάνεται). 

Σήμερα θα γνωρίσουμε την ιδιαίτερη αυτή πόλη: θα 

ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από την Παλιά Πόλη, όπου θα 

σεργιανίσουμε σε καλντερίμια που χρονολογούνται από τον 

15ο αι., με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα ιστορικά μνημεία. 

Θα φτάσουμε στην Αγορά της πόλης, και συγκεκριμένα στην 

αγορά MercadodosLavradores, σε ένα αρτ-ντεκό κτίριο που 

σφύζει από ζωή, όπου θα βρούμε άπειρα τροπικά φρούτα. 

Θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο κεντημάτων, και στη 

συνέχεια θα έρθουμε στα κελάρια των ArmazensOliveira, 

όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα εκλεκτά 

κρασιά της Μαδέρα. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΦΟΥΝΤΣΑΛ (ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΔΕΡΑ-ΤΑ 

ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΥΡΕΝΙΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑΝΑ) 

Σειρά σήμερα παίρνει η εξερεύνηση του βόρειου τμήματος της 

Μαδέρα, με πρώτο μας σταθμό την κορυφή Πίκο ντο Αριέιρο, 

στα 1.810 μ. υψόμετρο με απρόσκοπτη θέα που φτάνει σχεδόν 

σε κάθε άκρη του νησιού! Συνεχίζοντας, θα κάνουμε μια 

σύντομη στάση στο Ριμπέιρο Φρίο, τον «Κρύο Ποταμό» όπως 

σημαίνει το όνομά του, για να θαυμάσουμε την πλούσια 

βλάστηση στο δάσοςτης Λαουρισίλβα (Μνημείο της 

UNESCO), αλλά και να επισκεφθούμε εκτροφείο πέστροφας. Η 

σημερινή μας περιήγηση συνεχίζεται μέχρι την Σαντάνα, όπου 

θα δούμε τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τριγωνικά σπίτια με 

τις αχυρένιες στέγες, μια πολύ όμορφη, παραδοσιακή εικόνα 

της Μαδέρα. Κινούμενοι κατά μήκος της βόρειας ακτής 

περνάμε από το Πόντο ντα Κρουζ, ένα μικρό χωριό πλάι στον 

τεράστιο βράχο Πένια ντ’ Άιγουα (ο Βράχος του Αετού) που 

επιβλέπει το πέλαγος.  

Επόμενος σταθμός μας η Πόντα ντε Σάο Λουρενσάο, στο 

ανατολικότερο άκρο της Μαδέρα, από όπου φαίνεται, καιρού 

Τελεφερίκ, Φουντσάλ 

Ηφαιστειακές πισίνες, ΠόρτοΜονίζ 

Πανοραμική θέα στη Φουντσάλ 
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επιτρέποντος, και το απέναντι νησάκι του Πόρτο Σάντο. Στη 

συνέχεια περνάμε από το Ματσίκο, όπου αποβιβάστηκαν οι 

πρώτοι εξερευνητές του νησιού τον 15ο αιώνα. Από εδώ 

παίρνουμε τον δρόμο επιστροφής για τη Φουντσάλ. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΦΟΥΝΤΣΑΛ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ 

(ΑΖΟΡΕΣ) 

Μετά το πρωινό, μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο, από όπου 

θα πετάξουμε για τις Αζόρες και το νησί του Σάο Μιγκέλ, το 

μεγαλύτερο του συμπλέγματος των Αζορών. Οι Πορτογάλοι 

τα λένε «τα νησιά των γυπών», και σίγουρα η αύρα των 

νησιών αποπνέει κάτι το περιπετειώδες που δύσκολα 

περιγράφεται με λέξεις. Αφού φτάσουμε στο Σάο Μιγκέλ, 

μεταβαίνουμε στην Πόντα Ντελγκάδα,  την πρωτεύουσα του 

νησιού, για να τακτοποιηθούμε στα δωμάτιά μας. Μετά την 

αφιξη μας θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης 

την μεγαλύτερη στις Αζόρες, μια πόλη μοντέρνα με 

κοσμοπολίτικο αέρα. Η Πόντα Ντελγκάδα αποτελεί τον πιο 

σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού για τα σκάφη που 

διασχίζουν τον Ατλαντικό Ωκεανό, ξεχωρίζει ωστόσο και με τα 

όσα προσφέρει στον ανήσυχο επισκέπτη, όπως το επιβλητικό 

ανάκτορο της Santa Ana με το χαρακτηριστικό κόκκινο 

χρώμα, και τις ατμοσφαιρικές γειτονιές της. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ – LAGOA DO FOGO – LAGOA 

DAS FURNAS (ΕΙΣΟΔΟΣ)– ΠΑΡΚΟ ΤΕΡΑ ΝΟΣΤΡΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ 

Αναχώρηση για την περιήγησή μας στη Lagoa do Fogo, τη 

«λίμνη της φωτιάς» δηλαδή, όνομα διόλου τυχαίο. Είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή λίμνη και εκείνη με το 

μεγαλύτερο υψόμετρο (575 μ.) στο νησί, περιτριγυρισμένη 

στο μεγαλύτερο μέρος της από πλαγιές με μεγάλη κλίση. 

Επιστρέφοντας σε «αστικό» περιβάλλον, ερχόμαστε στην 

όμορφη Ριμπέιρα Γκράντε, στο βόρειο τμήμα του νησιού, με 

έναν εξαιρετικό βοτανικό κήπο και το δημαρχιακό μέγαρο του 

17ου αι. Η συνέχεια της διαδρομής προς τα ανατολικά μας 

επιφυλάσσει μια στάση στο Miradouro de SantaIria, 

τοποθεσία όπου θα απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό όσο και 

άγριο τοπίο προς τος πορτογαλικό αρχιπέλαγος. Έπειτα θα 

επισκεφθούμε το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη όπου 

παράγεται τσάι (εργαστήριο), πριν συνεχίσουμε για το 

Miradouro Pico do Ferro, από όπου η θέα στη Λίμνη 

Φούρνας, ακόμη ένα συγκλονιστικό τοπίο που μόνο με 

εικόνες μπορεί να περιγραφεί. Η είσοδος στη Lagoa das 

Furnas περιλαμβάνεται. Σημειώστε επίσης πως η περιοχή αυτή 

φημίζεται και για κάτι ακόμα, την σπεσιαλιτέ των Αζορών 

«cozido a portuguesa», το διάσημο φαγητό που οι ντόπιοι 

μαγειρεύουν σε φούρνους που ζεσταίνονται από την έντονη 

ηφαιστειακή δραστηριότητα! Αν ο χρόνος το επιτρέπει, ίσως 

έχουμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε στο χωριό Φούρνας 

(δεν περιλαμβάνεται). Στον ίδιο οικισμό συναντάμε ακόμη δύο 

top τοπικά αξιοθέατα, το πάρκο Terra Nostra, μια έκταση 12 

εκταρίων με οργιαστική βλάστηση από φτέρες, ορτανσίες και 

άλλα φυτά, όπως και την πηγή Poça Dona Beija, μια φυσική 

Tropical Monte Palace Garden, Φουντσάλ 

NossaSenhora do Monte, Φουντσάλ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θερμή πηγή με νερό σταθερά στους 30οC και ένα ελαφρύ 

χρώμα «σκουριάς». Η είσοδος στο Terra Nostra 

περιλαμβάνεται. Επιστροφή στην Πόντα Ντελγκάδα και 

διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ – SETE CIDADES (4x4) –   

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ JEEP (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) - 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΠΛΟΙΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΑΛΑΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΝΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ). WHALE & 

DOLPHIN WATCHING – ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ 

Η λίμνη SeteCidades (Επτά Πόλεις) είναι η πιο αναγνωρίσιμη 

καρτ-ποστάλ των Αζορών! Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να 

μην αφιερώσουμε αρκετό χρόνο ώστε να επισκεφθούμε αυτό 

το συναρπαστικό θαύμα της φύσης. Θα κάνουμε τη βόλτα 

μας με ειδικά jeep 4x4 ενώ η πρώτη επαφή μας με τη λίμνη θα 

είναι με μια πανοραμική θέα ολόκληρης της λίμνης από το 

σημείο θέασης στο MiradouroVistadoRei, «Η θέα του 

βασιλιά» δηλαδή, και εύκολα καταλαβαίνουμε το γιατί. Θα 

δούμε τη δίδυμη λίμνη Verde, που χωρίζεται από τη 

SeteCidades με μια γέφυρα· αν και στην ουσία πρόκειται 

μάλιστα για την ίδια λίμνη, η μία είναι γαλάζια και η άλλη 

πράσινη!  

Μία συγκλονιστική εμπειρία που θα ζήσουμε σήμερα είναι η 

παρατήρηση φαλαινών αλλά και δελφινιών, στον Ατλαντικό 

Ωκεανό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το λιμάνι της Πόντα 

Ντελγκάδα και θα ανοιχτούμε με σκοπό να παρατηρήσουμε 

από κοντά αυτά τα υπέροχα και τόσο γοητευτικά ζώα. Μετά 

την ολοκλήρωση της θαλάσσιας εξόρμησής μας, θα 

επιστρέψουμε στη βάση μας στην Πόντα Ντελγκάδα.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΝΤΑ ΝΤΕΛΓΚΑΔΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΝΤΣΑΛ 

(ΜΟΝΤΕ, ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ)  

Αφού αφήσουμε το ξενοδοχείο μας θα μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση με 

προορισμό μας τη Φουντσάλ. Άφιξη. Η περιήγησή μας 

σήμερα θα μας φέρει στο Monte, τον λόφο πάνω από την 

πόλη όπου θα ανεβούμε με το τελεφερίκ (περιλαμβάνεται), για 

να δούμε τους υπέροχους κήπους με ορχιδέες στο Tropical 

Monte Palace Garden (είσοδος περιλαμβάνεται) και την 

ολόλευκη εκκλησία της Παναγίας του Βουνού 

(NossaSenhorado Monte). Για την κατάβασή μας από τον 

λόφο το Versus θα χρησιμοποιήσει τα τοπικά toboggans 

(cestos-καλάθια), τα καρότσια που κατεβαίνουν με ταχύτητα 

την κατηφοριά σπρωγμένα από δύο «οδηγούς», σίγουρα μια 

ασυνήθιστη εμπειρία, πρωτότυπη και φυσικά ασφαλής. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΦΟΥΝΤΣΑΛ – MONAXO  

Χρόνος ελεύθερος στο Φουντσάλ για τις τελευταίες βόλτες 

μας και στη συνέχεια μεταφορά  στο αεροδρόμιο και 

επιβίβαση στην πτήση για Μόναχο. Διανυκτέρευση.  

9η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

 

Κατάβαση με toboggan στη Φουντσάλ 

Τα χαρακτηριστικά τριγωνικά σπίτια 

με τις αχυρένιες στέγες, στο χωριό 

Σαντάνα, της Μαδέρα 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

LagoadasSeteCidades, όπως φαίνεται 

από το σημείο θέασης VistadoRei 



 

 
 

 

** 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: 20.04 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές και για κρατήσεις έως 31/01 

€ 1.399 

€ 1.349 

€ 1.489 

€ 1.439 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.009 

€ 1.959 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €490 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

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

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

**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 πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην 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   με 

ενδιάμεσο σταθμό 

➢ Ξενοδοχεία 4* και 4* sup. 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

➢ Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, οι εκδρομές και οι 

ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

➢ Εκδρομή στο Sete Cidades, ένα από τα λεγόμενα «7 

θαύματα της Πορτογαλίας». 

➢ Τετράωρη εκδρομή με ειδικά jeep στις Αζόρες. 

➢ Γευσιγνωσία σε τοπικό οινοποιείο στη Φουντσάλ. 

➢ Τελεφερίκ για τον λόφο Monte στη Φουντσάλ. 

➢ Είσοδος στο Tropical Monte Palace Garden. 

➢ Η κατάβαση με toboggan στη Φουντσάλ. 

➢ Whale και dolphin watching στονΑτλαντικό. 

➢ Είσοδος στο πάρκο Terra Nostra, μια έκταση 12 

εκταρίων με οργιαστική βλάστηση από φτέρες, 

ορτανσίες και άλλα φυτά 

➢ Επίσκεψη στην πηγή Poça Dona Beija, μια φυσική 

θερμή πηγή με νερό σταθερά στους 30οC και ένα 

ελαφρύ χρώμα «σκουριάς».   

➢ Είσοδος στη lagoa das Furnas. 

➢ Έμπειρος αρχηγός. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel. 

 

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) εκτός από εισόδους σε 

μουσεία και αξιοθέατα. 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 

Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων 

και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). 

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: € 450 

 

 



 

 
 

 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις 

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-mailκ.λπ.).  

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. 

 



 

 
 

 
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 τις 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! 


