
 

 

 
 

      Αναχωρήσεις: 24/11, 09,23/02, 09,22/03                   4,5 ηµέρες  

Μαδρίτη – Τολέδο 
 

4 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη σε επιλεγµένο κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

 

2 ξεναγήσεις στη Μαδρίτη 

 

Ολοήµερη εκδροµή στο Τολέδο 

 

 

 
Η Μαδρίτη δεσπόζει στο κέντρο της Ιβηρικής χερσονήσου και είναι η «βασίλισσα» της Ισπανίας, η «πρωτεύουσα µε 
το µεγαλείο της Ιστορίας», όπως την αποκαλεί ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παρά το γεγονός ότι τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα µαρτυρούν πως η περιοχή είχε προσελκύσει ανθρώπους από την προϊστορική ήδη εποχή, η ιστορία της 
πόλης ξεκινά το 852, όταν οι Μαυριτανοί έχτισαν ένα οχυρό κοντά στον ποταµό Μανθανάρες και ονόµασαν την περιοχή 
Μαϊρίτ (πηγή νερού), απ’ όπου προέκυψε τελικά το όνοµα Μαντρίντ (εξελληνισµένα Μαδρίτη). Ο Φίλιππος Β’, βασιλιάς 
της Ισπανίας αλλά και µιας τεράστιας υπερπόντιας αυτοκρατορίας, την έκανε πρωτεύουσα το 1561 και από τότε η πόλη 
αναπτύχθηκε γοργά. Σήµερα είναι µια µοντέρνα ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, κέντρο πολιτισµού µε πλήθος διανοουµένων 
και καλλιτεχνών να έχουν αφήσει το στίγµα τους στην πόλη. Παράλληλα διατηρεί και διαφυλάσσει τη µεγαλοπρέπεια, 
την ατµόσφαιρα και τα µνηµεία της εποχής που η Ισπανία ήταν παγκόσµια αυτοκρατορία. 
 
 

Ένα πρόγραµµα του Versus για όσους επιθυµούν να γνωρίσουν σε βάθος την ισπανική 

πρωτεύουσα και να απολαύσουν τα αξιοθέατά της. 

 

Απευθείας πτήσεις µε AEGEAN                                                                                               
 

Για την περίοδο των Χριστουγέννων  
ζητήστε µας το ειδικό πρόγραµµα 

Απευθείας πτήσεις µε Aegean 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Αριθµός 
Πτήσης 

Ηµεροµηνία 
Αναχώρησης 

Από - Προς 
Ώρα 

Αναχώρησης 
Ώρα 

Άφιξης 

A3 686 
24/11/2016 

ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ 09:05 12:15 

Α3 689 27/11/2016 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:35 21:20 

 

A3 686 
09/02/2016 

ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ 09:05 12:15 

Α3 689 12/02/2016 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:35 21:20 

 

A3 686 
09/03/2016 

ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ 09:05 12:15 

Α3 689 12/03/2016 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:35 21:20 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει:  
 

� 4 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*. 

� 2 ξεναγήσεις στη Μαδρίτη, εκ των οποίων η µία πανοραµική. 

� Επισκέψεις σε αξιοθέατα και άλλες εκδηλώσεις. 

� Επίσκεψη στο Μουσείο Πράδο. Έχουµε ρυθµίσει την ώρα επίσκεψής σας ώστε  να αποφύγουµε 

την αναµονή σε ουρές. Η τιµή εισόδου δεν περιλαµβάνεται. 

� Ολοήµερη εκδροµή στο Τολέδο. 

� Έλληνας αρχηγός. 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα 

περιλαµβάνονται στην τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως. 



 

 

 

 

 

 

 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς στην ελληνική 
γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση µιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών 
(προϊόν της µεγάλης µας ταξιδιωτικής εµπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδροµής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατµόσφαιρα εποχής µε µεγαλόπρεπα κτίρια και αναφορές στους µεγάλους βασιλιάδες της χρυσής εποχής 
της Ισπανίας, µια σύγχρονη πρωτεύουσα που γοητεύει τον επισκέπτη µε τη µεσογειακή ζωντάνια της, 
έστω και αν βρίσκεται στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αν και δεν βλέπει θάλασσα, κρατάει κάτι 
από το άρωµα της Μεσογείου. Πόλη ζωηρή, µε κατοίκους ζωντανούς, που µιλούν και γελούν πολύ και 
ξέρουν να διασκεδάζουν ακόµα και στη διάρκεια των σύντοµων διαλειµµάτων από τη δουλειά, τα 
µεσηµέρια, οπότε γεµίζουν µε τις φωνές τους τις µπιραρίες, απολαµβάνοντας jamon, αλλά και πολλές 
άλλες παραδοσιακές και µη νοστιµιές.  
Με πληθυσµό που ξεπερνά τα 3 εκατοµµύρια είναι χτισµένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στις 
όχθες του ποταµού Μανθανάρες και σε υψόµετρο 646 µέτρων.  
Απολαύστε την! 

 

 

 

� Περιηγηθείτε στη «βασίλισσα της Ισπανίας», τη Μαδρίτη. 

� Απολαύστε µια πανοραµική ξενάγηση της πόλης. 

� Περπατήστε στο ιστορικό κέντρο της. 

� ∆είτε τα δεκάδες µνηµεία, τις µεγάλες λεωφόρους και τις πλατείες µε τα αγάλµατα και τα 

παλάτια. 

� Επισκεφτείτε το σηµαντικότατο Μουσείο του Πράδο µε τις εντυπωσιακές συλλογές διάσηµων 

ζωγράφων. 

� Εξερευνήστε το µοναδικό Τολέδο. 

 



 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ένα πρόγραµµα µε το οποίο επισκεπτόµαστε την υπέροχη πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη 

Μαδρίτη, σε µια εκτενή ξενάγησή της στα σηµαντικά αξιοθέατά της, στα σπουδαία µουσεία της, 

στο Μουσείο του Πράδο αλλά και στο ιστορικό της κέντρο. Και ολοκληρώνουµε µε το µοναδικό 

Τολέδο, µε τη σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική του κληρονοµιά. 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΤΗΣΗ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑ∆Ο) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, τη 
Μαδρίτη, µία από τις ωραιότερες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Άφιξη και πανοραµική ξενάγηση στην εντυπωσιακή 

πρωτεύουσα της Ισπανίας που θα µας αποκαλύψει 
µερικά από τα µυστικά αυτής της µεγαλοπρεπούς 
πρωτεύουσας. Θα περιηγηθούµε στις µεγάλες 
λεωφόρους και τις πλατείες µε τα αγάλµατα και τα µνηµεία 
(Πλάθα Σιµπέλες, Πασέο ντελ Πράδο, Γκραν Βία, Πλάθα 
Μαγιόρ, και τα ανάκτορα Palcio Real. κ.ά.). Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο µας και αναχώρηση µε τον 
αρχηγό/ξεναγό µας για να επισκεφτούµε (όσοι το 
επιθυµούν) το Μουσείο του Πράδο (σηµαντικό µουσείο 
και µεγάλη πινακοθήκη της Ισπανίας), στο οποίο θα 
δούµε εντυπωσιακές συλλογές διάσηµων ζωγράφων 
(Βελάσκεθ, Ελ Γκρέκο, Γκόγια, Ριµπέιρα, Μουρίλο, Τιτσιάνο, 

Ραφαήλ κ.ά.) - ένα µοναδικό ταξίδι «στο χρόνο και στο χρώµα». ∆ιανυκτέρευση. 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ) 
Πρωινή αναχώρηση για το µοναδικό Τολέδο, 

Πρωτεύουσα της επαρχίας του Τολέδου, 
είναι παράλληλα και µια αυτόνοµη 
κοινότητα της Castilla - La Mancha µε 

σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και 
πολιτιστική κληρονοµιά. Θα περιπλανηθούµε 

στα στενά δροµάκια της µεσαιωνικής πόλης 
και θα επισκεφτούµε τον καθεδρικό ναό της, 
ένα µοναδικό κτίσµα µεγάλων καλλιτεχνών και 
µίγµα πολλών αρχιτεκτονικών στιλ, καθώς 
επίσης και την Εκκλησία του Αγίου Θωµά, 
όπου θα θαυµάσουµε το αριστουργηµατικό 

έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή του Κόµητα 
Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για το 
βράδυ σας προτείνουµε µια βόλτα για ψώνια 
στην κοµψότερη συνοικία της πόλης, το 
Μπάριο Ντε Σαλαµάνκα, ένα καφέ στην 
ατµοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε µε θέα το 

παλάτι ή απλώς να περιπλανηθείτε στα στενά 
της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για έναν καφέ. ∆ιανυκτέρευση. 



 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
Για τη σηµερινή ηµέρα έχουµε προγραµµατίσει τη 2η (προαιρετική) περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και τα σοκάκια της, στην Πλάθα Μαγιόρ, στην Πλάθα ντ’ Εσπάνια κ.ά. Επίσης προαιρετικά 
µπορείτε να επισκεφτείτε το Παλάθιο Ρεάλ, το ανάκτορο των Βουρβόνων, παλαιά κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας µε τα 2.800 δωµάτια -ένα κολοσσιαίο νεοκλασικό κτίριο του 18ου αιώνα, όπου έζησε και 

δηµιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του παλατιού-, στο οποίο θα θαυµάσουµε ορισµένους από τους 
εσωτερικούς του χώρους. Στο ελεύθερο υπόλοιπο της ηµέρας σας, το απόγευµα, σας προτείνουµε να 
γνωρίσετε την «άλλη Μαδρίτη» (Στάδιο S. Bernabeu, Σταθµός Atocha, Μνηµείο Debod, Πάρκο Ρετίρο κ.ά.) 
και φυσικά τα διάσηµα καταστήµατα και την πλούσια αγορά της πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ)  
Ελεύθερη ηµέρα για επισκέψεις σε µουσεία και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος, καθώς και στην πλούσια αγορά 
της πόλης, που η πληθώρα εµπορικών κέντρων κάνουν τις αγορές ενδιαφέρουσες για τα ελληνικά δεδοµένα.  
Οι βόλτες στους δρόµους της Μαδρίτης µε τα δεκάδες µνηµεία, τα παλάτια και τα µέγαρα της πόλης 

εντυπωσιάζουν, τόσο την ηµέρα όσο και τη νύχτα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετάβαση στο αεροδρόµιο της Μαδρίτης για την πτήση της επιστροφής µας. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

- Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως 

αναφέρεται παρακάτω 

4 ηµέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/11, 09/02, 09/03 

429 € 
529 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

629 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 140 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/02, 22/03 

469 € 
569 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

669 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 140 € 
5 ηµέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/11, 09/02, 09/03 

469 € 
569 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

669 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 180 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/02, 22/03 

509 € 
609 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

709 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

45 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 180 € 

Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

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

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

∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 

δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  



 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης. 
� ∆ιανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Gran Versalles 4*. 
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία*. 
� Πρωινό καθηµερινά. 

� Ολοήµερη εκδροµή (7ώρη) στο Τολέδο. 
� Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδροµές όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Βοήθεια τοπικού συνεργάτη. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 

� Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην 

τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως. 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� 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: 160 €. 

� Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα. 
 

 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προγράµµατός µας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες. 

 
 

 
 
 
 

 

 

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 από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί 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 Versus Travel. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 
συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει. 
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το 
Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία 
του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κ.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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



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»), 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 στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η επετειακή 

εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έµπνευσης και προσφοράς του Versus 
Travel αλλά και µε πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους και έγιναν µια 
παρέα. 
 
� 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  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• 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 200 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας που 

θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). Σας 
συστήνουµε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενηµερωθείτε έγκαιρα είτε από το τµήµα πωλήσεων, 

είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων.   
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6µηνη ισχύ.  
• Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθµες µε τον αριθµό των χωρών που 
θα επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 

ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  



� 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 εταιρία 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. 
 
� 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 
αεροπορικές εταιρίες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εµείς δεν «κουτσουρεύουµε» τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, όπως 
προστάζει η… «νέα µόδα». Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες τιµές. Έτσι 
έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 
� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 

Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος µας. 
Είναι το νέο «σπίτι» για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε το θεµέλιο λίθο το 
∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 
εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 
της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  

 
� Τα Γραφεία µας και ο Πολυχώρος Versus Club 

Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να αντιµετωπίσουν 
οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  
Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων Πολυχώρος Versus Club, η πρώτη 
ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην ιστορία, στις επιστήµες, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο 
χώρος αυτός είναι ανοιχτός 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 µε θέα την Ακρόπολη 
και το Λυκαβηττό.  



 

� 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 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 
αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 
την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισµούς 

διαφόρων χωρών. 
 

� ∆ιερεύνηση προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράσσουµε γραµµές στο χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 
συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  
 
� Έξω από τις «πολυφορεµένες διαδροµές» 

Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για Αµερικάνους ή 

Βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 
ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 
 

� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 

πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 
καινοτόµων ιδεών.  
 
� Ασφάλεια και εµπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νιώθουν 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!!! 


