
Πλήρης γύρος του Νότου, Οάσεις, Κάσμπες, Οροσειρά Άτλαντα, κοιλάδα Νταντές, φαράγγι 

Τόντρα, Σαχάρα 

 

Με  εκδρομές που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές,  

όπως ηολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα & στηΜερτζούγκα 

 

Έλληνας αρχηγός-συνοδός και όχι τοπικός ελληνόφωνος 
 

Μεγάλο Μαρόκο με Ταγγέρη 
 

Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγγέρη, Σεφσαουέν, Μεκνές, Φεζ, Μιντέλντ, Ερασιντία, Ερφούντ, 
Μερτζούγκα (Άνω, Μέσος  & Κάτω Άτλαντας), 

Φαράγγι Τόντρα, Τινερχίρ, Ουαρζαζάτ, Μαρακές, Εσσαουίρα 
 

 
 

 Αναχωρήσεις: 30.06, 22.07, 01.08, 11.08, 21.08, 15.09, 06.10, 27.10, 10.11, 24.11  10 Ημέρες 

 

Ένα πλούσιο ταξίδι με μεγάλο αριθμό τοπικών εκδρομών, που συνήθως είναι προαιρετικές 

Ο μεγάλος "καημός" όλων των ταξιδιωτών που επιλέγουν το κλασσικό Αυτοκρατορικό Μαρόκο, είναι πως δεν βλέπουν 
έρημο και δεν επισκέπτονται τα πανέμορφα φαράγγια και τα χωριά με τις κάσμπες της Οροσειράς του Άτλαντα.  

Στο πρόγραμμά μας αυτό, σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε στην κυριολεξία τα πάντα και να απολαύσετε όλα όσα 
πραγματικά σας έλκουν σ’ αυτήν τη χώρα. Με το Versus θα γνωρίσετε το πραγματικό Μαρόκο, θα φθάσετε ακόμη και 

μέχρι την ακτή του Ατλαντικού στην Εσσαουίρα, θα περιπλανηθείτε με ειδικά jeep 4x4 μέχρι τους αμμόλοφους της 

Μερτζούγκα, θα αγναντέψετε τη μεγαλειώδη έρημο Σαχάρα ως τα βάθη της Μαυριτανίας και θα περιηγηθείτε στα 
σοκάκια της θρυλικής Ταγγέρης. Η διαμονή σε θρυλικές πόλεις και η διαδρομή στην οροσειρά του Άτλαντα, μέσα από 

πανέμορφα χωριά, φαράγγια και χαράδρες θα σας αφήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. 

 

 



 

 

 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
Από τη δυτικόμορφη μεγαλούπολη του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα, ξεκινάει ένα οδοιπορικό 

εξερεύνησης της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας στα δυτικά της Σαχάρας, που την βρέχουν η 

Μεσόγειος και ο Ατλαντικός. Επισκεπτόμαστε την πρωτεύουσα Ραμπάτ, την θρυλική Ταγγέρη,  την 

παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, την αυτοκράτειρα των πόλεων και μια από τις 

παλαιότερες μεσαιωνικές πόλεις του αραβικού κόσμου, τηνΦεζ, χωριά όπως το Μιντέλτστις 

παρυφές του Μέσου Ατλάντα, την Ερασιντία στηνΣαχαριανή πλευρά του Άτλαντα, την Τινερχίρ με 

μια από τις ομορφότερες οάσεις του νότου που καταλήγει στο Φαράγγι του Τόντρα, την γραφική 

Ουαρζαζάτ, την οχυρωμένη Εσσαουίρα στις ακτές του Ατλαντικού και φυσικά την πόλη των 

παραμυθιών, το Μαρακές 

Η διαφορετικότητα του Versus  
 
 

Χάρη στην τεράστια εμπειρία μας στην περιοχή, διαμορφώσαμε κατά την ομολογία των 

ταξιδιωτών μας, το πιο πλήρες και γεμάτο πρόγραμμα στο Μαρόκο. Ένα πρόγραμμα, όπως 

σας έχει συνηθίσει το Versus, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με προσεκτικά επιλεγμένα 

ξενοδοχεία και πτήσεις και με ποιοτικές, εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις  

Είναι άρτια σχεδιασμένο, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα και 

σπουδαιότερα αξιοθέατα. Η διαμονή σε θρυλικές πόλεις και η διαδρομή στην οροσειρά του 

Άτλαντα, που περνά μέσα από πανέμορφα χωριά, φαράγγια και χαράδρες, αφήνει άφωνους 

τους ταξιδιώτες. Με ειδικό σχεδιασμό έτσι ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε εκτός από τις 3 

κλασσικές αυτοκρατορικές πόλεις (Μεκνές, Φεζ, Μαρακές) και την περιοχή του Ατλάντα με τις 

κάσμπες και τα ορεινά χωριά, σε συνδυασμό με την έρημο και τις εντυπωσιακές οάσεις. Και 

όλα αυτά σε τιμή όσο περίπου κοστίζει το κλασσικό "αυτοκρατορικό" Μαρόκο! 

 

Ένα ταξίδι-εξερεύνηση, με ιδιαίτερα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό και εκδρομές που σε 

άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές, όπως: 

1. Διαμονή στην θρυλικήΤαγγέρη(το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς) 

2. Εκδρομή στην Μερτζούγκαμε jeep για να ανηφορίσουμε στους αμμόλοφους της Σαχάρας 

και να απολαύσουμε την ανατολή (ή τη δύση) του ήλιου  

3. Επίσκεψη στην υπέροχη "Μπλε Πόλη" Σεφσαουέν 

4. Διαδρομή στην οροσειρά του Άτλαντα, μέσα από πανέμορφα ορεινά περάσματα, γραφικά 

χωριά, φαράγγια, χαράδρες, οάσεις, κάσμπες και κσούρ και αφήνει άφωνους τους ταξιδιώτες 

(κοιλάδα Νταντές, φαράγγι του Τόντρα)  

5. Ολοήμερη εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα 

6. Το εντυπωσιακό FantasiaShow με ποτό και πλούσιο φολκλορικό πρόγραμμα. Ένα μείγμα 

επίδειξης πολεμικής τέχνης έφιππων ομάδων, ακροβατικά, χορό της κοιλιάς, μουσική και 

τραγούδια του Μαρόκου 

 

Το ταξίδι συνοδεύει Έλληνας αρχηγός και όχι τοπικός ελληνόφωνος 

 

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 30/06/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 30/06/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   09/07/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 09/07/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 22/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 22/07/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   31/07/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 31/07/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 01/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 01/08/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   10/08/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 10/08/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 11/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 11/08/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   20/08/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 20/08/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 21/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 21/08/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   30/08/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 30/08/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

AZ 717 15/09/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ874 15/09/2017 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 13:15 15:30 

AZ875   24/09/2017 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 24/09/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AZ717 27/10 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

AZ 874 27/10 ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  13:15 15:30 

AZ 875 05/11 ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  -  ΡΩΜΗ 16:20 20:25 

AZ 722 05/11 ΡΩΜΗ  - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



 

 

 Εξερευνήστε τα πολυδαίδαλα σουκς στις μεσαιωνικές μεντίνες των αυτοκρατοριών 
πόλεων Φες και Μαρρακές  

  Απολαύστε συναρπαστικές διαδρομές μέσα από πανέμορφα ορεινά περάσματα, 
γραφικά χωριά, φαράγγια, χαράδρες, οάσεις, κάσμπες και κσούρ 

  Αφήστε να σας συνεπάρει το ηλιοβασίλεμα ή η ανατολή του ήλιου στους 
αμμόλοφους της Σαχάρας 

  Ζήστε την ατμόσφαιρα ατελείωτων χολιγουντιανών κυνηγητών με μηχανές στα 
πολύχρωμα σοκάκια της Ταγγέρης 

  Αναπολήστε σκηνές από την ομώνυμη ταινία στην κοσμοπολίτικη Καζαμπλάνκα - 
Playitagain, Sam. Play "AsTimeGoesBy"… 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αποκλειστικό ταξίδι του Versus, που "βλέπει" το Μαρόκο απ΄ άκρη σ΄ άκρη με πολλές 
σημαντικές εκδρομές που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές ή δεν υπάρχουν 
καθόλου. Μετά από επιτόπια έρευνα διαμορφώσαμε αυτό το ταξίδι στο Μαρόκο όπως εμείς 
το θέλουμε, χωρίς επιδερμικές επισκέψεις. Οι  τυχεροί που θα το επιλέξουν, θα γευθούν 
ένα γεμάτο πρόγραμμα, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τον διαθέσιμο χρόνο. Ένα 
πλούσιο οδοιπορικό με έρημο και βουνά, κάσμπες και επιβλητικές πόλεις, ζωντανές αγορές 
και έντονη αραβική ατμόσφαιρα.  
Πιστό στα πλήρη προγράμματα, το Versus περιλαμβάνει ημερήσια εκδρομή στην 
παραθαλάσσια μπλε πόλη Εσσαουίρα, καθώς και βόλτα με jeep στην έρημο της 
Μερτζούγκα, για να αγναντέψουμε από τους αμμόλοφους την ανατολή ή τη δύση του 
ήλιου. Η προσθήκη της κινηματογραφικής Ταγγέρης, αποκάλυψη στα μάτια του ταξιδιώτη, 
δίνει στο πρόγραμμα αέρα χολιγουντιανό .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

Εσσαουίρα, μια πόλη μαγική και ονειρεμένη 
 

Η Εσσαουίρα είναι μια... εντοιχισμένη 

καστροπολιτεία με έντονο νησιώτικο χρώμα. Η 

κωμόπολη αυτή αναπτύχθηκε το 16ο αιώνα από 

τους Πορτογάλους, λόγω της ασφάλειας που 

παρείχε το φυσικό της λιμάνι από τους αέρηδες 

του Ατλαντικού. Έτσι, το 1506 ο βασιλιάς της 

Πορτογαλίας διέταξε τη δημιουργία ενός οχυρού, 

του Castelo Real de Mogador.  

Οι ανταγωνίστριες θαλάσσιες δυνάμεις της 

Ισπανίας, της Αγγλίας και της Ολλανδίας 

προσπάθησαν ανεπιτυχώς να κυριαρχήσουν 

στην πόλη, η οποία παρέμεινε υπό τον έλεγχο 

των Πορτογάλων. Τον 17ο αιώνα αποτελούσε 

κύριο κέντρο εξαγωγής ζάχαρης καθώς και 

αγκυροβόλι πειρατών. 

Η τωρινή πόλη χτίστηκε τον 18ο αιώνα από τον Μοχάμεντ Γ', ο οποίος ήθελε να στρέψει το βασίλειό του 

προς τον Ατλαντικό με στόχο να έχει περισσότερη επαφή με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αρχικά ονομάστηκε 

"Souira" (δηλαδή μικρό οχυρό), αλλά με την πάροδο του χρόνου μετονομάστηκε σε "ΕsSouira"(δηλαδή 

καλοσχεδιασμένη).Από την ίδρυσή της μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη αποτελούσε το κύριο λιμάνι του 

Μαρόκου για τα προϊόντα που κατέφταναν από την υποσαχάρια Αφρική και το Τιμπουκτού, καθώς και από 

το Μαρακές.  

Η Παλιά Πόλη ή Μεντίνα υπάγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  

Τα σπίτια είναι ψηλά, λευκά αρχοντικά, διώροφα και τριώροφα, με μπλε παράθυρα, θυμίζοντας την 

αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Εντούτοις, πολλά έχουν υποστεί ζημιές από την έντονη υγρασία που 

προέρχεται από τις ομίχλες του Ατλαντικού. Αν και οι πύλες εισόδου στην πόλη είναι στενές, τα εσωτερικά 

σοκάκια είναι αρκετά φαρδιά, προσφέροντας την αίσθηση της απλοχωριάς. Στις πλακόστρωτες πλατείες 

της πόλης και κατά μήκος των κύριων οδών, έμποροι πουλάνε κάθε λογής προϊόντα, όπως χαλιά, 

τραπεζάκια από σίδερο, παντόφλες, μπαμπού, έργα τέχνης (πίνακες) καθώς και διάφορα είδη μπαχαρικών 

και μυρωδικών.  

 

Η απαγόρευση οχημάτων στην πόλη μετατρέπει την περιήγηση σε ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία, ειδικά για 

όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον αδυσώπητο θόρυβο των μεγαλουπόλεων. Περπατώντας στην πόλη, ο 

επισκέπτης καταλήγει στο αμυντικό τείχος που την περικυκλώνει. Στη μία άκρη βρίσκεται το κάστρο με τα 

κανόνια έτοιμα να την προστατέψουν από τους πειρατές.  

Στην άλλη, το κτιστό λιμάνι με τις εκατοντάδες ψαρόβαρκες και ψαροκάικα. Στο δρόμο δεκάδες πωλητές 

έχουν στήσει πάγκο και πουλάνε την πλούσια λεία του ωκεανού - σαρδέλες, γαρίδες, αστακούς, καραβίδες, 

καβούρια, κάθε λογής ψάρια και θαλασσινά.  

Η διαδικασία απλή: ο πελάτης επιλέγει, κάθεται σε κάτι πρόχειρα τραπεζάκια και περιμένει να του τα ψήσουν 

επιτόπου. Η διαδικασία του φαγητού πλάι στη θάλασσα, με θέα την πόλη και τη μυρωδιά των ψημένων 

θαλασσινών να γεμίζει την ατμόσφαιρα, είναι αξέχαστη. Λίγο πιο πέρα, μια αμμουδερή παραλία για κολύμπι 

- το καλοκαίρι οι αέρηδες του Ατλαντικού την κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις του windsurf.  



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ  

(Πτήση, ξενάγηση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη δυτικόμορφη 

μεγαλούπολη του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα. Άφιξη και 

πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, την κεντρική αγορά, 

θα περάσουμε έξω από το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (στάση για 

φωτογραφία, είσοδος προαιρετική), καθώς και από τις συνοικίες 

Ανφά και Κορνίς με τα ωραία κτίρια και τα πολλά cafés. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΤΑΓΓΕΡΗ 

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την ήρεμη παραθαλάσσια 

πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ, μέσα από τα τείχη της 

οποίας κρύβεται μία μοντέρνα πόλη, με πολλά σημεία να μιλούν για 

το παρελθόν της. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το παλιό φρούριο 

OudayaKasbah, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, το τζαμί με τον 

πύργο του Χασάν και τις κεντρικές λεωφόρους με τις πρεσβείες. κ.ά. 

Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε παραλιακά για τη θρυλική Ταγγέρη. Η 

πόλη αυτή κατοικήθηκε από τους Φοίνικες, τους Ρωμαίους, τους 

Βάνδαλους, τους Άραβες, καθώς και από αποικιακές δυνάμεις 

όπως Πορτογάλους, Ισπανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Σήμερα 

είναι μία κοσμοπολίτικη πολιτεία που μαγεύει τον επισκέπτη και του 

φέρνει στο μυαλό σκηνές από ταινίες και μυθιστορήματα. Άφιξη και ξενάγηση στη σύγχρονη πόλης και τα 

σουκς της Ταγγέρης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΓΓΕΡΗ - ΣΕΦΣΑΟΥΕΝ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ 

Πρωινή αναχώρηση προς την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Στη διαδρομή μας, θα 

επισκεφθούμε και την παγκοσμίως γνωστή "μπλε" πόλη-κόσμημα Σεφσαουέν. Άφιξη και ξενάγηση στη 

Μεκνές, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τα ερείπια από το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ, 

τις "Βερσαλλίες του Μαρόκου" με τα μεγαλόπρεπα τείχη, τις αυλές με τα σιντριβάνια, την επίσης 

μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ του 17ου αιώνα κ.ά. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό, 

την αυτοκράτειρα των πόλεων, τη Φεζ, στην οποία θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΦΕΖ (Ξενάγηση) 

Σήμερα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη Φεζ. Αν εξαιρέσει κανείς πως γύρω από το ιστορικό 

κέντρο έχει απλωθεί μία σύγχρονη πόλη, η Φεζ είναι η καρδιά του Μαρόκου, το πολιτιστικό και θρησκευτικό 

του κέντρο. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας θα δούμε τη Μεντίνα, που από το 1981 έχει 

χαρακτηριστεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και που μαζί με τη 

Δαμασκό, το Κάιρο και το Μαρρακές, είναι από τις παλαιότερες μεσαιωνικές πόλεις του αραβικού κόσμου. 

Εδώ θα γνωρίσουμε το Τέμενος Καραουίν, το πρώτο ισλαμικό πανεπιστήμιο στο κόσμο, τον 

μεντρεσέΜπουΑϊνάνια, το σιντριβάνι Νεζαρίν, το μαυσωλείο του ΜουλάιΙντρίς, την εβραϊκή συνοικία Ελ 

Μελάχ, το ανάκτορο του Χασάν Β΄ κ.ά. Ακόμη θα δούμε τα παλιά βυρσοδεψεία – βαφεία, τους περίφημους 

χειροτέχνες της Φεζκαθώς και το παζάρι που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη. Τέλος, μία βόλτα στη νέα πόλη 



της Φεζ και από εκεί στο ξενοδοχείο μας, θα μας προσγειώσει στον σύγχρονο κόσμο. Η Φεζ είναι ιδανική για 

φωτογράφηση αλλά και για αγορές. Επωφεληθείτε από το ελεύθερο απόγευμά σας για μια ακόμα βόλτα 

στην πόλη. Διανυκτέρευση.   
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΦΕΖ - ΙΦΡΑΝ - ΜΙΝΤΕΛΤ - ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ - ΕΡΦΟΥΝΤ   

Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό το Ιφράν, όπου θα εκπλαγείτε αντικρίζοντας ένα ελβετικό χωριό με 

το χιονοδρομικό του κέντρο, σε μια διαδρομή κατάφυτη από κέδρους και εντυπωσιακά τοπία. Στη συνέχεια 

περνάμε από τη Μιντέλτ - ένα χαρακτηριστικό χωριό στις παρυφές του μέσου Ατλάντα - και την Ερασιντία (η 

παλιά KsarelSouk - οχυρό των Γάλλων λεγεωνάριων) στη Σαχαριανή πλευρά του Άτλαντα κοντά στα 

σύνορα με την Αλγερία. Συνεχίζουμε για την Ερφούντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΕΡΦΟΥΝΤ (Ανατολή/δύση του ήλιου στη Μερτζούγκα με jeep 4X4, Τινερχίρ, Φαράγγι Τόντρα) - 

ΝΤΑΝΤΕΣ  

Σήμερα το Versus έχει οργανώσει μια διαφορετική εκδρομή. Άλλη μια προσφορά του γραφείου μας, που 

συνήθως δίνεται σαν προαιρετική με το ανάλογο κόστος. Με ειδικά jeep θα διασχίσουμε την βραχώδη 

έρημο και θα μεταφερθούμε στους ψηλούς αμμόλοφους της Μερτζούκα. Εδώ, η περιήγηση – άνοδος 

γίνεται πλέον με τα πόδια ή με καμήλες (προαιρετικά), για μία μαγευτική πανοραμική άποψη της ανατολής ή 

της δύσης του ηλίου*. Βρισκόμαστε ακριβώς στην είσοδο της απέραντης ερήμου και θα δούμε πως ο ήλιος 

χρωματίζει τους αμμόλοφους και τις οάσεις που απλώνονται μπροστά μας. Μια εμπειρία ζωής! Στη 

συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την Τινερχίρ - μια σχετικά μεγάλη κωμόπολη χτισμένη γύρω από λόφους, 

δίπλα σε μια από τις ομορφότερες οάσεις του νότου. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η είσοδος στο 

Φαράγγι του Τόντρα. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ σας με θέα τις απότομες, βραχώδεις 

πλαγιές του. Η διαδρομή από την Τινερχίρ μέχρι την Ουαρζαζάτ είναι πανέμορφη, καθώς διασχίζουμε την 

κοιλάδα Νταντές, που βρίσκεται ανάμεσα στο Μεγάλο Άτλαντα και στο ΤζεμπέλΖαχρό. Άφιξη στο ξενοδοχείο 

μας στην κοιλάδα Νταντές. Διανυκτέρευση. 

*Σημείωση: Η εκδρομή αυτή πιθανόν να γίνει την προηγουμένη ημέρα, με τη δύση του ήλιου (ανάλογα με τα 

χρονικά περιθώρια) 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΝΤΕΣ - ΜΠΟΥΛΜΑΝ - ΕΛ ΚΕΛΑΑ ΜΑΓΚΟΥΝΑ -  ΣΚΟΥΡΑ - ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΜΑΡΑΚΕΣ 

Πρωινή αναχώρηση με τελικό προορισμό μας το Μαρακές. Στη διαδρομή ανάμεσα στα φαράγγια και τις 

οάσεις θα συναντήσουμε δεκάδες τοπικούς οικισμούς στην κοιλάδα των "Χιλίων Κάσμπα", μεταξύ των 

οποίων η Μπουλμάν, η Ελ ΚελάαΜαγκούνα και η Σκούρα. Άφιξη στην Ουαρζαζάτ, που εκτείνεται στο κέντρο 

ενός ερημικού οροπεδίου. Επίσκεψη στην πόλη και στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε προς το Μαρακές. Λίγο 

έξω από την είσοδο της πόλης σε ένα κομμάτι του οροπεδίου, ιδρύθηκε από τους Γάλλους λεγεωνάριους το 

1920 μία βάση στρατιωτικής μονάδας, όπου υπάρχουν σήμερα στούντιο στα οποία έχουν γυριστεί πολλές 

κινηματογραφικές ταινίες και  μπορείτε να τα επισκεφθείτε προαιρετικά(StudioAtlas). Στη συνέχεια σταματάμε 

στο Άιτ Μπεν Χαντού – χωριό προστατευόμενο από την Ουνέσκο – με χαρακτηριστικές Κάσμπες, όπου 



γυρίστηκαν και πολλές ταινίες. Η διαδρομή μαςαπό το οροπέδιο και την "Πύλη του μεγάλου Νότου" είναι 

εντυπωσιακή. Ο δρόμος που οδηγεί στο Μαρακές ενώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά χωριά της βορινής 

πλευράς και διασχίζει την περιοχή της φυλής των Γκλάουα. Η διαδρομή στο φαράγγι ΤιζίνΤίτσκα φθάνει σε 

υψόμετρο 2.260 μέτρων. Θα περάσουμε από πόλεις και χωριά, θα δούμε Κάσμπες - οχυρά και σταθμούς 

για τα καραβάνια και θα συναντήσουμε πωλητές ημιπολύτιμων λίθων και απολιθωμάτων από τα βουνά. 

Άφιξη αργά το απόγευμα στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ (Ξενάγηση) 

Τοποθετημένο σ’ ένα σταυροδρόμι σημαντικών 

εμπορικών δρόμων, ανάμεσα στην οροσειρά του 

Ατλάντα, τη Σαχάρα και την απεραντοσύνη των νοτίων 

περιοχών, το Μαρακές είναι η πρωτεύουσα του Νότου 

και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Αν το 

πράσινο είναι το χρώμα της Φεζ και το άσπρο του 

Ραμπάτ, το κόκκινο είναι το χρώμα του Μαρακές.Κατά 

τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσουμε τα 

τείχη της πόλης, το παλάτι Μπάχια, τους κήπους 

Μαζορέλ, τον μιναρέ Κουτούμπια και τους τάφους των 

Saadi. Θα επισκεφθούμε τα σουκς και φυσικά τη 

θρυλική κεντρική πλατεία Τζαμάα Ελ Φνα, με τους 

πολυάριθμους μικροπωλητές, τους γητευτές των 

φιδιών, τους ζογκλέρ, τους παραμυθάδες, τους 

φαρμακοτρίφτες κ.ά. Δείπνο στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα μεταβούμε - όσοι το επιθυμείτε - για 

ένα ποτό στο διάσημο ChezAli, για να παρακολουθήσουμε το Φολκλορικό FantasiaShow. Διανυκτέρευση. 
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ, Ολοήμερη εκδρομή στην 

Εσσαουίρα 

Ολοήμερη εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη της 

Εσσαουίρα. Στην περιοχή της Εσσαουίρα και του 

Μαρακές φυτρώνουν οι αργανιές από τις οποίες 

βγαίνει το πανάκριβο έλαιο Argan. Η Εσσαουίρα είναι 

μια πόλη ντυμένη στα μπλε, η οποία σήμερα έχει 

εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο μαροκινής καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, με πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες. 

Ανεβείτε στο κάστρο για να απολαύσετε τη θέα του 

ωκεανού. Επιστροφή στο Μαρακές. Διανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - 

ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί στο Μαρακές για να 

απολαύσετε την πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 

σταθμό.  



 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Ενίοτε το πρόγραμμα εκτελείται και με αντίστροφη φορά, ανάλογα με τις πτήσεις 

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

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

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 τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 30.06 

895 € 
1035 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1458€ 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22.07, 01.08, 11.08, 21.08, 15.09 

899 € 
1049 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1458€ 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEΙΣ : 06.10, 27.10, 10.11, 24.11 

959 € 
1109 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

1518 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 260 € 

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. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσειςστην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOverAthens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν 

διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να 

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € 

το άτομο με μεταφορές. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό  

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* lux, 5* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι ξεναγήσεις με 

πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν  

 Οι είσοδοι στα μουσεία και τους προβλεπόμενους από το 

πρόγραμμα χώρους 

 Το FantasiaShow με ποτό 

 Η εκδρομή με jeep 4X4 στους αμμόλοφους της 

Μερτζούγκα με την ανατολή ή τη δύση του ηλίου 

 Η ειδική εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα 

 Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί  

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του Γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φιλοδωρήματα (30 €)  

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 
 Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, 

τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση ( ζητήστε μας τι περιλαμβάνει)  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 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.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: 409 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις 

  Τα ξενοδοχεία 5* στο Μαρόκο δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική τους κατηγοριοποίηση και 

στα διεθνή standards. Συμβαίνει πολλές φορές στο Μαρόκο ένα ξενοδοχείο 4* superior να είναι πολύ 

καλύτερο από ξενοδοχεία 5*.  

Έτσι το Versus Travel κάνει  προσπάθεια επιλογής ξενοδοχείων με δικά του κριτήρια πραγματικής ποιότητας, 

δοκιμασμένα, που θα σας ικανοποιήσουν πλήρως.  

  Τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και 

δεν ενδείκνυνται για ενήλικες. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHABANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 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 

σας, με σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

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-

mailκλπ.). 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 LedraMarriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 

Versusστο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 

ξενοδοχείο PortoPalace, 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 

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. 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 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 500 € 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 και 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.   

 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 επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικήςυπηκοότητας 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 

VersusTravelδεν 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 

μευπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικάαπό το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   
 



 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus 

 για ταξίδια στην Ελλάδα: τοτμήμα ExperienceGreece 

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: τοτμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδιακαι 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 LedraMarriott, 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 μέτρωνΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 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 VersusClub, 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 loungebar 

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 ‘travelexperiencebythesea‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το AstirΒeach 

σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World SecretTreasures 

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 TourOperator 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 οιβραβεύσεις και διακρίσεις μας από την QatarAirways, 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 TurkishAirlines, 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 Versusνοιώθουν 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!!! 

 
 

 

 


