
 Με πυραμίδες Τεοτιχουακάν και Κουερναβάκα 
  
 Έλληνας αρχηγός και όχι τοπικός ελληνόφωνος 

 
 Ξενοδοχεία 5* 

         Αναχωρήσεις : 17.07, 07.08, 09.08, 25.08 ,16.09, 17.11   10,11  Ημέρες 
 

Κλασικό Μεξικό 
Μέξικo Σίτι, Τάξκο, Ακαπούλκο 

Το Μεξικό δεν είναι μία, αλλά πολλές χώρες μαζί. Χώρα των αντιθέσεων από την ίδια της τη φύση: ηφαίστεια 

με χιονισμένες κορυφές, παραλίες με πελώρια κύματα, υψίπεδα κοντά στον ουρανό και στον ήλιο, ζούγκλες, 

άγονες πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, έρημοι, γκρεμοί, φαράγγια και βαθιές κοιλάδες. Μια παρθένα φύση με την 

οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία.  

Είναι γη των ονείρων, χώρα υπέρτατου φωτός, τόπος μυστηρίου και θρύλου, όπου η σφραγίδα της αρχαίας 

ιστορίας του ανθρώπου είναι πολύ αισθητή. Αρχαίοι πολιτισμοί (Ολμέκοι, Ζαποτέκοι, Μάγιας, Τολτέκοι, Αζτέκοι 

κλπ.), που εξαρθρώθηκαν από τους Κονκισταδόρες, πυραμίδες, αποικιακά κτίρια, ζούγκλες, εκπληκτικές 

παραλίες, Ινδιάνοι, Μεστίζος, ντόπια χειροτεχνήματα, νόστιμη και πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, συναρπαστικοί 

ρυθμοί και μουσική. Viva Mexico! 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss    

 

� Ένα ταξίδι γνωριμίας με τον μαγευτικό τόπο των θρύλων και των παραδόσεων, το Μεξικό  

� Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επισκέψεις στην "πόλη της αιώνιας άνοιξης", την Κουερναβάκα 

και στο πανέμορφο Τάξκο 

� Ξενοδοχεία 5*. Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού πρέπει να υπολογιστεί η διαμονή 

μας σε ξενοδοχεία 5* και στο Μέξικο Σίτι και στο Ακαπούλκο  

� Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, που γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία και τον πολιτισμό του Μεξικού 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 
 
 



  

  
              Περιλαµβάνεται το εσωτερικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα.  
                         Επιβεβαίωση ωραρίου πτήσεων τη στιγµή τις κρατήσεις.  

  

  

  

  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 717 18/07/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 676 18/07/2017 ΡΩΜΗ - ΜΕΞΙΚΟ 10:25 16:45 

ΑΖ 677 25/07/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΡΩΜΗ 23:30 18:35 

ΑΖ 722 26/07/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

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

ΑΖ 676 08/08/2017 ΡΩΜΗ - ΜΕΞΙΚΟ 10:25 16:45 

ΑΖ 677 15/08/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΡΩΜΗ 23:30 18:35 

ΑΖ 722 16/08/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 717 10/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 676 10/08/2017 ΡΩΜΗ - ΜΕΞΙΚΟ 10:25 16:45 

ΑΖ 677 17/08/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΡΩΜΗ 23:30 18:35 

ΑΖ 722 18/08/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΖ 717 26/08/2017 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 05:55 07:00 

ΑΖ 676 10/08/2017 ΡΩΜΗ - ΜΕΞΙΚΟ 10:25 16:45 

ΑΖ 677 02/09/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΡΩΜΗ 23:30 18:35 

ΑΖ 722 03/09/2017 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 21:50 00:45 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

IB 3151 16/09/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ 16:00 19:00 

IB 6409 16/09/2017 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΜΕΞΙΚΟ 23:45 04:20 

IB 6400 24/09/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΜΑ∆ΡΙΤΗ 12:50 06:30 

IB 3150 25/09/2017 ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:20 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΒΑ 631 17/11/2017 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ 08:00 10:05 

ΒΑ 243 17/11/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΜΕΞΙΚΟ 12:55 18:45 

ΒΑ 242 24/11/2017 ΜΕΞΙΚΟ -  ΛΟΝ∆ΙΝΟ 21:00 13:05 

ΒΑ 634 25/11/2017 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 19:25 00:55 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 

� Ανακαλύψτε στα εντυπωσιακά εκθέματα του Εθνικού Ανθρωπολογικού Μουσείου τα 

σημαντικότερα ευρήματα των πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών Αζτέκων, 

Μάγιας, Ζαποτέκας, Ολμέκων, Τολτέκων  

� Επισκεφθείτε τις τεράστιες πυραμίδες του σημαντικότερου ιερού χώρου των 

προκολομβιανών πολιτισμών, του Τεοτιχουακάν 

� Γνωρίστε τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της "πόλης της αιώνιας άνοιξης", της 

Κουερναβάκα 

�  Περιηγηθείτε στα καλντερίμια και στη γραφική αγορά της πόλης-κόσμημα Τάξκο  

� Χαλαρώστε στην πόλη - μύθο, στον παράδεισο διασκέδασης και νυχτερινής ζωής, 

το Ακαπούλκο, τη "Μέκκα" των οπαδών του ήλιου 

 
 

 

 
 

Παρόλο που το ταξίδι αυτό φαίνεται απλό, αποτελεί - κατά κοινή ομολογία των ταξιδιωτών 

που το γεύθηκαν - μια πολύ καλή γεύση του Μεξικού, πολλοί μάλιστα το χαρακτήρισαν 

συναρπαστικό. Ο λόγος είναι ότι συμπυκνώνει κάποια από τα σημαντικότερα στοιχεία της 

ιστορίας, του πολιτισμού και της πανέμορφης φύσης αυτής της υπέροχης χώρας. Έτσι, είναι 

ένα ιδανικό ταξίδι για όποιον θέλει να συνδυάσει διακοπές και ιστορία, πολιτισμό και φύση. 

Αλλά επίσης για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μεσοαμερικάνικο ταμπεραμέντο, βραδιές με 

καυτερές γεύσεις, τεκίλα και μουσικές από περίτεχνο παίξιμο κιθάρας. Και βέβαια, για τους 

ταξιδιώτες που τους αρέσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και οι αποικιακές πόλεις. Ποτέ ένα 

σύντομο ταξίδι στην Κεντρική Αμερική δεν είχε τόσο δυνατές εικόνες!!!  

  



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα υπέροχο ταξίδι στο Μεξικό, που συμπυκνώνει κάποια από τα σημαντικότερα στοιχεία της 

ιστορίας, του πολιτισμού και της πανέμορφης φύσης του. 

Ένα οδοιπορικό που μας οδηγεί από το Μέξικο Σίτι στο σημαντικότερο προσκύνημα των 

Λατινοαμερικάνων - την Παναγία της Γουαδελούπης - και στον ιερότερο ίσως χώρο των 

προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν.  

Κι ύστερα, στην "πόλη της αιώνιας άνοιξης", την Κουερναβάκα, τη γραφική πόλη-κόσμημα 

Τάξκο και το κοσμοπολίτικο Ακαπούλκο, έναν παράδεισο διασκέδασης και νυχτερινής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τεκίλα  
Η τεκίλα κατάγεται από το Μεξικό. Πήρε το όνοµά της από την οµώνυµη µικρή πόλη στο 
∆υτικό Μεξικό, που απέχει περίπου 55 χιλιόµετρα από την Γκουανταλαχάρα. Ο θρύλος για 
τη γέννησή της αναφέρει ότι ένας κεραυνός χτύπησε κάποτε µια αγαύη στην περιοχή µιας 
φυλής Ινδιάνων του Μεξικού. Εκείνοι τότε παρατήρησαν ότι το φυτό άρχισε να εκκρίνει ένα 
γευστικό και καυτερό υγρό, που όταν το έπινες σου δηµιουργούσε ευχάριστα 
συναισθήµατα. Το θεώρησαν δώρο σταλµένο από τους θεούς.  
Η αγαύη, η πρώτη ύλη της τεκίλας, δεν είναι κάκτος, όπως οι περισσότεροι λανθασµένα 
πιστεύουν, αλλά ανήκει στην οικογένεια των κρινοειδών. Η λέξη αγαύη σηµαίνει θαυµαστός και αθάνατος!  
Η θαυµαστή ιστορία της ξεκινάει στις αρχές του 16ου αιώνα, µε την αποβίβαση στο Μεξικό των Ισπανών κατακτητών. 
Αν και οι περιορισµοί για τη χρήση του αλκοόλ δεν επέτρεπαν την ανεξέλεγκτη κατανάλωσή του, οι Αζτέκοι 
παρασκεύαζαν ένα ποτό που ονόµαζαν pulque (πουλ-κεϋ) από τη ζύµωση του χυµού του καρπού της αγαύης.  
Ποτό µε "ονοµασία προέλευσης", η τεκίλα πρέπει σύµφωνα µε τον νόµο να παράγεται µόνο µέσα στα σύνορα του 
Μεξικού και να περιέχει τουλάχιστον 51% συµπυκνωµένα ζάχαρα γαλάζιας αγαύης, που καλλιεργείται από τους 
χιµαντόρες (jimadores, παραγωγοί αγαύης), στις περιοχές του Jalisco, Guanajuato, Michoacam, Nayarit και 
Tamanlipan. Η πρώτη επίσηµη κρατική άδεια από την ισπανική κυβέρνηση για την καλλιέργεια της µπλε αγαύης και τη 
λειτουργία αποστακτήρα µε σκοπό την παρασκευή τεκίλας δόθηκε στον Jose Cuervo. Το 1910 υπήρχαν ήδη 100 
ποτοποιίες στην πολιτεία του Jalisco, αλλά η πραγµατική άνοιξη της τεκίλας αρχίζει µετά το 1920, όταν υιοθετούνται νέες, 
σύγχρονες µέθοδοι παραγωγής, δανεισµένες από την προχωρηµένη ήδη οινοποιία. Παράλληλα, µε την προσθήκη 
aguamiel, δηλαδή νερόµελου, η γεύση της γλυκαίνει και γίνεται πιο προσιτή στους µη ιθαγενείς και κυρίως στους 
κατοίκους των γειτονικών ΗΠΑ. 
Υπάρχουν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί τύποι αγαύης και χρειάζονται 8 µε 12 
χρόνια για να µεγαλώσει η πίνια (pina), δηλαδή ο τεράστιος καρπός της, ο οποίος 
φτάνει τα 50 κιλά και µοιάζει πολύ µε τον καρπό του ανανά. Η καλλιέργεια της µπλε 
αγαύης δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από καλό έδαφος και συνεχή 
παρακολούθηση για τον εντοπισµό τυχόν ασθενειών. Την εποχή της συγκοµιδής οι 
χιµαντόρες συλλέγουν τους καρπούς. Οι αγαύες κόβονται από τη ρίζα και 
καθαρίζονται από τα φύλλα µέχρι να αποκαλυφθεί η pina, η καρδιά του φυτού. Η 
καρδιά κόβεται σε τέταρτα και αφαιρείται το σκληρό µέρος, που την ενώνει µε τη 
ρίζα για να µην επηρεάσουν το τελικό προϊόν τα πικρά στοιχεία που περιέχει. Στη 
συνέχεια τα καθαρά κοµµάτια βράζουν επί 24 ώρες, οι βρασµένες καρδιές 
ψύχονται για 2 ηµέρες ώστε να αναπτύξουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη γεύση και ύστερα ζυµώνονται µε µαγιά. Στη 
διαδικασία της απόσταξης που ακολουθεί, χρησιµοποιούνται αποστακτήρες διαφόρων µεγεθών για να παραχθούν 
διαφορετικοί τύποι τεκίλας. Στο στάδιο αυτό η τεκίλα εµφιαλώνεται αµέσως ή σε κάποιες περιπτώσεις έπειτα από 
ορισµένο χρόνο παραµονής σε βαρέλια, ανάλογα µε τον τύπο τεκίλας που παράγεται.  
Οι τύποι της τεκίλας, σύµφωνα µε τη µεξικανική νοµοθεσία, είναι τέσσερις. 
Silver, Blanco, Plata: η λευκή τεκίλα, εµφιαλώνεται αµέσως µετά την απόσταξη ή µέσα σε 60 µέρες. Μπορεί να 
αποθηκευθεί µέχρι την εµφιάλωση σε ανοξείδωτες δεξαµενές, αλλά όχι σε ξύλινα βαρέλια. 
Gold, Oro, Suave, Joven ή Joven abocado: η κίτρινη τεκίλα, είναι το ίδιο µε τη Silver, µε τη διαφορά ότι γίνεται προσθήκη 
βελτιωτικών συστατικών - συνήθως καραµέλας και εσάνς δρυός, σε ποσοστό µέχρι 1% του συνολικού βάρους - µε 
σκοπό τη δηµιουργία γεύσης και χρώµατος, που την κάνουν να µοιάζει παλαιωµένη. 
Rested ή Reposado: η τεκίλα που έχει ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια για 2 έως12 µήνες πριν από την εµφιάλωση. 
Aged ή Apejo: η τεκίλα που αποθηκεύεται και αφήνεται να ωριµάσει σε δρύινα βαρέλια περιεκτικότητας το πολύ 350 λίτρων, 
για περισσότερο από ένα χρόνο πριν να εµφιαλωθεί. Η παλαίωση µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 8 µε 10 χρόνια. 
Στην αγορά του Μεξικού κυκλοφορούν περισσότερα από 600 είδη τεκίλας. Οι διαφορές τους εξαρτώνται από την 
ποσότητα αγαύης που χρησιµοποιείται για την παρασκευή τους. Είναι σαφές πως τα προϊόντα µε προσθήκη ζάχαρης, 
γνωστά ως mixto tequilas, είναι πολύ κατώτερα από πλευράς γεύσης, αρώµατος και σώµατος, συγκριτικά µε τις τεκίλες 
που παράγονται από 100% αγαύη. Το ποσοστό αυτό συνήθως αναγράφεται στην ετικέτα. 
Η διπλή απόσταξη επιβάλλεται στην παραγωγή της τεκίλας, αλλά η τριπλή µπορεί να προκαλέσει την εξασθένηση του 
αρωµατικού χαρακτήρα της. Η επιλογή ανάµεσα σε µια Apejo ή µια Silver είναι θέµα γούστου, είναι όµως προφανές 
πως όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια της παλαίωσης τόσο πιο σκούρο γίνεται το χρώµα της τεκίλας και τόσο πιο έντονα 
είναι τα χαρακτηριστικά αρώµατα και οι γεύσεις βαρελιού. Η καλύτερη στιγµή θεωρείται πως είναι στα 4 χρόνια της 
ωρίµασης. Ωστόσο, η παλαίωση δεν προσφέρει στην τεκίλα την εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει σε άλλα 
αλκοολούχα ποτά. 
Προσοχή: όταν ανοίγετε ένα µπουκάλι τεκίλας εκθέτετε αυτοµάτως το περιεχόµενό του στο οξυγόνο που, όπως ακριβώς 
και στο κρασί, θα του προκαλέσει οξείδωση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να το καταναλώνετε γρήγορα, µέσα σε ένα 
χρονικό διάστηµα µερικών εβδοµάδων - δύο µήνες το πολύ. 
Ο µύθος του σκουληκιού: Κάποιες αµερικανικές εταιρείες εµφιαλώνουν 
τεκίλα και για λόγους εντυπωσιασµού και µάρκετινγκ τοποθετούν 
σκουλήκια µέσα στο µπουκάλι. ∆εν πρόκειται όµως σε καµία περίπτωση 
για µεξικανική παράδοση. 
Άσπρο πάτο! 
Ο παραδοσιακός τρόπος για να πιείτε την τεκίλα είναι: γλείφω - πίνω - 
δαγκώνω / αλάτι - τεκίλα - λάιµ. Στο Μεξικό συνήθως χρησιµοποιείται ένα ψηλό και στενό σφηνάκι, το caballito, που 
σηµαίνει µικρό αλογάκι ή αλλιώς tequilito. Οι λάτρεις της τεκίλας όµως προτιµούν να την απολαµβάνουν αργά στα 
ποτήρια του κονιάκ ώστε να µπορούν να εκτιµήσουν τα ιδιαίτερα αρώµατά της. Το caballito πάντως θεωρείται το 
καταλληλότερο σχήµα και µέγεθος για την κατανάλωση της τεκίλας. 

   

  



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ    

 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ. 
Πτήση για Αθήνα. 
 
2η ΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  
Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα του Μεξικού, το 
Μέξικο Σίτι (Mexico City, Πόλη του Μεξικού). Άφιξη, µεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας, που βρίσκεται κοντά στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο Ρεφόρµα. Ο αυτοκράτορας 
Μαξιµιλιανός των Αψβούργων σχεδίασε τη  λεωφόρο για να ενώσει  το 

κάστρο του στο λόφο Chapultepec µε την παλαιά πόλη. Πλήθος αγαλµάτων διακοσµούν τη  λεωφόρο, 
µάρτυρες της ιστορίας του Μεξικού ∆ιανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Ξενάγηση, Εθνικό 
Ανθρωπολογικό Μουσείο)  
H Πόλη του Μεξικού είναι µια από τις 
µεγαλύτερες πόλεις του κόσµου. Υπήρξε, πριν 
τον ερχοµό των Ισπανών Κατακτητών, η έδρα 

των Αζτέκων, αργότερα η πρωτεύουσα των 
αποικιοκρατών και σήµερα το ζωντανό 
σύγχρονο πολιτικό, οικονοµικό, πολιτιστικό και 
διοικητικό κέντρο της χώρας. Η περιήγησή µας 
στην µεξικανική πρωτεύουσα ξεκινάει από την 
αποικιακή καρδιά της, την πλατεία Zocalo, την 

κεντρική πλατεία της πόλης και µια από τις 
τρεις µεγαλύτερες πλατείες στον κόσµο, που 
ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας 
των Αζτέκων, της Τενοτστιτλάν και του 
Μεγάλου Ναού τους, που καταστράφηκε από 
τους Ισπανούς το 1524. Την πλατεία 

περιβάλλουν µοναδικά µνηµεία, 
χαρακτηριστικά κτίσµατα των πολιτισµών που 
σηµάδευσαν την ιστορία του τόπου. Θα δούµε 
τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, έξοχο δείγµα 
αποικιακής αρχιτεκτονικής γνωστής ως 

churrigueresque και το Προεδρικό Μέγαρο 
(Παλάσιο Νασιονάλ), που κρύβει στην 
εσωτερική του αυλή αριστουργήµατα του 
µεγαλύτερου εκπροσώπου της µεξικάνικης 
τοιχογραφίας, του Ντιέγκο Ριβέρα (συντρόφου 
της Φρίντα Κάλο). Εικονογραφηµένα 

παρελαύνουν µπροστά µας οι ήρωες της 
µεξικάνικης ιστορίας και οι σηµαντικότερες 
στιγµές της. Συνεχίζουµε µε το πάρκο 
Τσαπούλτεπεκ (Chapultepec), όπου µας 
περιµένει µια ανεπανάληπτη εµπειρία. Η 
επίσκεψή µας στο Εθνικό Ανθρωπολογικό 

Μουσείο θα µας κάνει να αισθανθούµε σαν 
άλλος Indiana Jones, αφού µε την είσοδό µας 
στις διάφορες αίθουσες, θα γνωρίσουµε τα 
σηµαντικότερα ευρήµατα των πολυάριθµων 
προκολοµβιανών πολιτισµών που άκµασαν σε 
όλη την έκταση της χώρας και που είναι 

γνωστοί ως Μεσοαµερικανικοί. Οι µέρες των 
Αζτέκων, των Μάγιας, των Ζαποτέκας, των 
Ολµέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων 
επανέρχονται µέσα από τα εντυπωσιακά 
εκθέµατα, που είναι ανώτερα κάθε 
περιγραφής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση.  
 
 



 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΑ∆ΕΛΟΥΠΗΣ, ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ)  
Πρωινή αναχώρηση για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, όπου µας περιµένουν δύο ιδιαίτερες επισκέψεις. Αρχικά 
επισκεπτόµαστε την περίφηµη Παναγία της Γουαδελούπης, το σηµαντικότερο προσκύνηµα των απανταχού 

λατινοαµερικάνων. Από εδώ, µε αφορµή την εµφάνιση της Παναγίας σε έναν ιθαγενή, ξεκίνησε η βαθιά 
πίστη τους στην Παναγία και η εναπόθεση όλων των προσδοκιών τους σ’ αυτήν. Έκδηλη η θρησκευτική 
ευλάβεια των πιστών καθώς εισέρχονται στις παλιές εκκλησίες της περιοχής, αλλά και στον εξαιρετικά 
σύγχρονο ναό. Στη συνέχεια επισκεπτόµαστε τον σηµαντικότερο ίσως ιερό χώρο των προκολοµβιανών 
πολιτισµών, το Τεοτιχουακάν, τον τόπο όπου δηµιουργήθηκαν οι θεοί και που µε τη σειρά τους 
δηµιούργησαν τον κόσµο. Οι τεράστιες πυραµίδες αφιερωµένες στον Ήλιο και τη Σελήνη, η Λεωφόρος των 

Νεκρών, τα ανάκτορα, ο ναός του Κετσαλκοάτλ, απλά µας καθηλώνουν. Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή 
µπροστά στο µεγαλείο του µοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ - ΤΑΞΚΟ - ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ  
Μια διαδροµή διαφορετική 

και πολύ εντυπωσιακή θα 
είναι η σηµερινή. Πρωινή 
αναχώρηση για την 
όµορφη και γραφική πόλη-
κόσµηµα, το Τάξκο. 
Υπέροχη αρχιτεκτονική στην 

πόλη που πλούτισε από το 
ασήµι. Από τα αξιοθέατά 
της ξεχωρίζει ο Καθεδρικός 
της ναός, που θα έχουµε 
την ευκαιρία να 
επισκεφθούµε, ενώ στη 

συνέχεια µπορούµε να 
περιπλανηθούµε στα 
καλντερίµια της πόλης και 
στη γραφική αγορά της, όπου θα δούµε ποια τοπικά εδέσµατα αποτελούν τις αγαπηµένες λιχουδιές των 
ντόπιων. Συνεχίζουµε για το διάσηµο θέρετρο της χώρας, το εξωτικό Ακαπούλκο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
 
 
 



 
 
 
6η-7η ΗΜΕΡΑ: AKAΠΟΥΛΚΟ  
Για τις δύο επόµενες ηµέρες θα βρισκόµαστε στο 
Ακαπούλκο, µια πόλη - µύθο, έναν παράδεισο 
διασκέδασης και νυχτερινής ζωής. Το Ακαπούλκο, το 

καλύτερο λιµάνι στις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό, 
ανακαλύφθηκε από τους Ισπανούς το 1530 και έγινε 
σύντοµα το σηµαντικότερο λιµάνι τους για το εµπόριο µε 
τις Φιλιππίνες και την Κίνα. Όµως, η Μεξικάνικη 
Ανεξαρτησία – που επετεύχθη το 1821 – και µια σταθερή 
ύφεση του εµπορίου, τερµάτισε την πρώτη περίοδο 

ακµής του. Στη δεκαετία του 1950, όταν συνδέθηκε οδικά 
µε την πρωτεύουσα, η πόλη ξαναζωντάνεψε. Ξαφνικά οι 
όµορφες ακτές της περιοχής, ο βαθύς ηµικυκλικός 
κόλπος και οι παραλίες απέκτησαν εύκολη πρόσβαση 
για τους τουρίστες από την Πόλη του Μεξικού και από 
αλλού. Σήµερα το Ακαπούλκο είναι η "Μέκκα" των 

οπαδών του ήλιου - ιδιαίτερα ο πορθµός Λα Κεµπράδα, 
όπου οι δύτες βουτούν από τον, ύψους 45 µέτρων, 
γκρεµό στα διαυγή νερά. ∆εν είναι τυχαίο που όλοι οι 
πλούσιοι Μεξικάνοι το επιλέγουν για τις διακοπές τους. 
Θα χαλαρώσουµε στις τροπικές παραλίες του κάτω από 
έναν φοίνικα µε κάποιο κοκτέιλ µε βάση τη Τεκίλα ή την 

Καλούα, στους ήχους µεξικάνικης µουσικής από τα 
υπαίθριο µπαρ. Το πιο διάσηµο θέρετρο  στον κόσµο 
έχει κάτι για τον καθένα µας. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΑΠΟΥΛΚΟ - ΚΟΥΕΡΝΑΒΑΚΑ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  
Πρωινή αναχώρηση για την Κουερναβάκα (Cuernavaca), την "πόλη της αιώνιας άνοιξης", στην οποία 
διατηρούνται κτίρια-αρχιτεκτονικοί θησαυροί, διότι λόγω του ιδανικού της κλίµατος, όλοι οι κατακτητές του 
Μεξικού τη διάλεγαν για κατοικία τους. Σπίτια µε ολάνθιστους κήπους, προορισµός αγαπητός στους 
καλλιτέχνες πολλών χωρών της αµερικανικής ηπείρου. Θα δούµε διάφορα αποικιακά κτίρια, ανάµεσα στα 
οποία και το παλάτι του κατακτητή Ερνάν Κορτέζ, µεσαιωνικού ρυθµού κτισµένο το 1522 στη θέση µιας 
µεγάλης πυραµίδας. Ήταν άλλωστε συνήθεια των Ισπανών κατακτητών να γκρεµίζουν τα προκολοµβιανά 

κτίσµατα και να κατασκευάζουν µε τις πέτρες τους στα ίδια σηµεία παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες. 
Συνεχίζουµε για την Πόλη του Μεξικού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
9η-10η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ – ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης 
µε ενδιάµεσο σταθµό 
� Ξενοδοχεία 5* Μεξικάνικης 
κατηγοριοποίησης. Πολύ καλά και 
δοκιµασµένα ξενοδοχεία αλλά όχι Ευρωπαϊκά 
5* ξενοδοχεία πολυτελείας ( Fiesta Americana 

Reforma – Mexico city, Emporio – Acapulco)   
� Πρωινό καθηµερινά. 
� Μετακινήσεις µε κλιµατιζόµενα πούλµαν  
� Ξεναγήσεις στα διάφορα αξιοθέατα όπως 
αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικός  ξεναγός. 

� Έλληνας έµπειρος αρχηγός. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά. 
� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια, χωρίς επιβάρυνση. 
 

∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Ποτά. 
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα 
Όλες οι τιµές  περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως αναφέρεται. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   17.07, 07.08, 09.08, 25.08 (11 ηµ) 

                        1799 € (µονόκλινο 2179 €) 
Και στις 4 ηµεροµηνίες περιλαµβάνει 2 διαν/σεις στην Αθήνα σε 4*ξενοδοχείο και µεταφορές 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 16.09 (10 ηµ) 

                        1729 € (µονόκλινο 2109 €) 
∆εν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Άφιξη στο Μέξικο Σίτι την επόµενη ηµέρα και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο µας 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 17.11 (11 ηµ) 

                        1799 € (µονόκλινο 2179 €) 
Περιλαµβάνει 2 διαν/σεις στην Αθήνα σε 4* ξενοδοχείο και µεταφορές. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η 
ταυτότητα θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα 

πρέπει να έχει ισχύ 6 µηνών. 
• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 

αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 
• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται 

από τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 
• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 

 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 

γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 
αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 

• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις  

αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 
 
 

 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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 300 € κατ’ άτοµο εντός 
της χρονικής προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων.  

• 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 καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

"Η ζωή είναι στιγµές  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  
Σας ευχαριστούµε! 
Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 
τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο 
γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα", εποχιακοί µεγάλοι κατάλογοι µε αναλυτική παρουσίαση των 
ταξιδιών µας στους οποίους αναφέρονται τιµές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά 
εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις 
δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 
όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 
Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 

ξενοδοχείο Porto Palace, η µεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 
Versus, η µεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς µε τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 
τις εκδηλώσεις αλλά και σε µια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν 
µια παρέα. Για εµάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης µας. 
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 

� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 
µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 
ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. Αυτή είναι µια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας αστικής ευθύνης 
που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωµένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την 
περιλαµβάνουµε στην τιµή χωρίς επιπλέον χρέωση. 



 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 
αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  
� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  
� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
Πολεµάµε µε πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιµή. Αυτό το οφείλουµε στους ταξιδιώτες µας , λόγω της 
τεράστιας συµµετοχής τους στα ταξίδια µας, που γίνεται και η διαπραγµατευτική µας δύναµη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προµηθευτές.  
Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιµές µας για τα ίδια ταξίδια µειώνονται (πάντα µε τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες). Εµείς δεν "κουτσουρεύουµε" τα προγράµµατά µας προκειµένου να έχουµε καλύτερες τιµές, 
όπως προστάζει η … "νέα µόδα". Επιλέξαµε τον άλλο δρόµο: πλουσιότερα προγράµµατα και καλύτερες 
τιµές. Έτσι έχουµε συνηθίσει και έτσι πράττουµε. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
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 τον θεµέλιο λίθο τον 
∆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 - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 
ειδική κάρτα µέλους.  
 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 
αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 
πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες 
γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεµατικές βραδιές µε 
σηµαντικούς καλεσµένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία µεταµορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 
τιµούν καθηγητές πανεπιστηµίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  µας µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 
για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν απόψεις 
για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία 
για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας. Οι εκδηλώσεις µας ολοκληρώνονται µε ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα µε θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαµορφωµένο σαν  lounge bar  
αεροδροµίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγµένη, για µια διαφορετική 
όπως αποκαλούµε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εµπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  
Βeach  σηµείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσµου. 
 
� Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 

θησαυρούς του πλανήτη µας, προορισµούς που πρώτη φορά πραγµατοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 
του κόσµου µας, σε πανάρχαιους πολιτισµούς, σε αποµονωµένες φυλές, στα φυσικά θαύµατα του 
πλανήτη µας, αλλά και σε µυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουµε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευµένο ταξίδι στην 
Ευρώπη. 
 

� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 
αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 
πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 
παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 



ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 
 
 
� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  

Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 
σπίτι σας.  
 
� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 
ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο Versus 
Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 
 
� Πρώτοι µε διαφορά  

Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 
στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της ποιότητας 
Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 
Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 
Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισµούς διαφόρων χωρών. 

 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν 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. ∆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 νοιώθουν την ασφάλεια ενός 
µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 
του ταξιδιού τους. 
 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 

 
 
 

  


