
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Ένα νέο πρόγραμμα για το ανεξάντλητο Μεξικού που σίγουρα λείπει από την ταξιδιωτική σας συλλογή. Πέρα 

από τις πανέμορφες παραλίες της, τα θέρετρα και την αποικιακή αρχιτεκτονική, το ταξίδι μας αυτό 

περιλαμβάνει πόλεις-ζωντανά μουσεία, με μοναδικά ιστορικά κτίρια και πλακόστρωτες πλατείες και άλλες 

φωλιασμένες σε κατάφυτους λόφους, όπου τα στενά δρομάκια και η αποικιακή αρχιτεκτονική, τους 

προσδίδουν το άρωμα του παραδοσιακού Μεξικού. Ένα Μεξικό γεμάτο ζωή και όνειρα σε κάθε πλατεία και σε 

κάθε καλντερίμι! Ένα άλλο Μεξικό, ένας άλλος κόσμος. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell  
  

 

ΈΈνναα  ππρρωωττοοπποορριιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ––  οοδδοοιιπποορριικκόό  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ,,  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

 ΕΕππίίσσκκεεψψηη  κκααιι  δδιιααμμοοννήή  σσττηη  ππααννέέμμοορρφφηη  ΜΜοορρέέλλιιαα 

 

 22  ΔΔιιααννυυκκττεερρέέυυσσεειιςς  σσττοο  μμααγγεευυττιικκόό  θθέέρρεεττρροο  ΠΠοουυέέρρττοο  ΒΒααγγιιάάρρτταα 

 

 ΕΕππίίσσκκεεψψηη  κκααιι  δδιιααμμοοννήή  σσττηηνν  ππόόλληη  ΓΓκκοουυααννααχχοουυάάττοο,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  μμννηημμεείίοο  

ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  UUnneessccoo 

 

  ΕΕππιισσκκέέψψεειιςς  σσττοο  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  ννττεε  ΑΑγγιιέέννττεε,,  ττοο  ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  εεννττααχχθθεείί  

σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττωωνν  μμννηημμεείίωωνν  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  UUNNEESSCCOO  

  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΠΠααττσσοουυάάρροο,,  μμιιαα  μμιικκρρήή  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  ππόόλληη  μμεε  ππλλοούύσσιιαα  κκοουυλλττοούύρραα  

  

 Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ημιδιατροφή καθημερινά  

 

  Το ταξίδι συνοδεύει έμπειρος Έλληνας αρχηγός, που γνωρίζει πολύ καλά την 

ιστορία και τον πολιτισμό του Μεξικού. Μαζί του θα δείτε το πραγματικό Μεξικό, την 

κουλτούρα των ανθρώπων του και την καθημερινότητά τους  

  

  ΠΠρροοσσφφέέρρεεττααιι  δδωωρρεεάάνν  ττααξξιιδδιιωωττιικκόόςς  οοδδηηγγόόςς--ββιιββλλίίοο  σστταα  εελλλληηννιικκάά  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Το Μεξικό μάς είναι ήδη γνωστό για τους μαγευτικούς αρχαιολογικούς χώρους, την 

υπέροχη φύση, τη μοναδική αρχιτεκτονική. Σε αυτό το ταξίδι όμως, θέλουμε να 

ξεπεράσουμε το οικείο, το γνωστό Μεξικό. Προσδοκούμε να βρεθούμε κοντά στη 

δραματική και απρόβλεπτη φύση, να γνωρίσουμε την επαρχία με τις ευφάνταστες 

αρχιτεκτονικές, να περιπλανηθούμε σε πλακόστρωτες πλατείες και σε σοκάκια που 

η ζωή μοιάζει να έχει πέσει σε λήθαργο, να περιπλανηθούμε στη Μορέλια, να 

απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα στο Πουέρτο Βαγιάρτα. Ένα ταξίδι τελείως 

διαφορετικό, για ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν μέρη έξω από τις 

συνηθισμένες διαδρομές. 

 

 

 

 Ανεβείτε στις πυραμίδες του Ηλίου και της Σελήνης και νιώστε την ενέργεια που 

εκπέμπει ο επιβλητικός αυτός χώρος 

 Παρακολουθείστε τους ψαράδες με τα "δίχτυα-πεταλούδες" στο νησάκι 

Janitzio 

 Περιηγηθείτε στην όμορφη αποικιακή πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε  

 Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης Γκουαναχουάτο 

 Απολαύστε την τεκίλα σας θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα στο Πουέρτο 

Βγιάρτα  

 Γευθείτε το πολύχρωμο, παραδοσιακό Μεξικό στη Μορέλια 



  



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για  την πρωτεύουσα 

του Μεξικού, το Μέξικο Σίτι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην καρδιά της Ζόνα Ρόζα, 

της καλύτερης περιοχής του Μέξικο Σίτι. Τα πάντα είναι γύρω μας 

και προσεγγίζονται με τα πόδια, ότι καλύτερο κυρίως για 

βραδινή διασκέδαση, μεξικάνικες ταβερνούλες, μπαράκια με 

μεξικάνικη μουσική. Διανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Ξενάγηση) 

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 σ’ 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. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ, ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ) - ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΑΓΙΕΝΤΕ 

Αποχαιρετούμε την πολύβουη πρωτεύουσα και αναχωρούμε για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, όπου μας 

περιμένουν δύο ιδιαίτερες επισκέψεις. Θα επισκεφθούμε αρχικά την περίφημη Παναγία της Γουαδελούπης, που 

αποτελεί το σημαντικότερο προσκύνημα για τους απανταχού λατινοαμερικάνους. Από εδώ, με αφορμή την 

εμφάνιση της Παναγίας σε έναν ιθαγενή, ξεκίνησε η βαθιά πίστη των λατινοαμερικάνων 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. Ακολουθεί η επίσκεψη 

στον σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο των προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν, τον τόπο όπου 

δημιουργήθηκαν οι θεοί και όπου με τη σειρά τους δημιούργησαν τον κόσμο. Οι τεράστιες πυραμίδες που 

ήταν 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. Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε οδικώς για το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 



4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΑΓΙΕΝΤΕ - ΓΚΟΥΑΝΑΧΟΥΑΤΟ 

Πρωινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρό της πόλης το 

οποίο έχει ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Λίγα χιλιόμετρα από 

την πόλη βρίσκεται η κωμόπολη Ατοτονίλκο με το 

ομώνυμο θρησκευτικό συγκρότημα του 18ο αιώνα το 

οποίο και θα επισκεφθούμε. Σύμφωνα με την τοπική 

παράδοση ανεγέρθηκε κατ’εντολή του ιερέα Luis Felipe 

Neri de Alfaro ύστερα από ένα όραμα που είδε στο οποίο 

ο Ιησούς φέρων επί κεφαλής το ακάνθινο στεφάνι, 

μετέφερε τον σταυρόΟ πλούσιος επιτοίχιος εσωτερικός 

διάκοσμος σε στυλ Μεξικάνικου Μπαρόκ έχει δικαίως 

χαρακτηρισθεί ως «η Καπέλα Σιστίνα» του Μεξικού. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γκουαναχουάτο μέσα 

από μία θαυμάσια διαδρομή στη φύση της Σιέρρα Μάδρε. 

Άφιξη και περιήγηση στην όμορφη πόλη με τα στενά 

γραφικά σοκάκια και τις μεγάλες ανοιχτές πλατείες, κατά 

τη διάρκεια της οποίας  θα επισκεφθούμε τον ιερό ναό  Basilica Nuestra Señora de Guanajuato, ο οποίος 

ξεκίνησε να χτίζεται το 1671 και ολοκληρώθηκε 25 χρόνια μετά, το θέατρο Χουάρεζ και το φρούριο Alhondiga 

de Granaditas. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.                                                                                                              

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΟΥΑΝΑΧΟΥΑΤΟ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ 

Η σημερινή ημέρα θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό τροπικό παράδεισο: το Πουέρτο Βαγιάρτα, φωλιασμένο 

στον Κόλπο Μπαντέρας, με τα γαλήνια, ζεστά νερά, ιδανικά για καταδύσεις. Οι σταρ του Χόλιγουντ τον 

ανακάλυψαν τη δεκαετία του 1960. Έκτοτε το Πουέρτο Βαγιάρτα θεωρείται ένα από τα κορυφαία θέρετρα του 

Μεξικού στον Ειρηνικό, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για να απολαύσουν τις πανέμορφες 

παραλίες, το ευχάριστο κλίμα, τα θαλάσσια σπόρ και την έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 
 

6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ (Ξενάγηση) 

Το θέρετρο εκτείνεται στον Κόλπο σε μήκος 40 χλμ.,αλλά το κέντρο του είναι η παλιά πόλη του Πουέρτο 

Βαγιάρτα , το Βιέχο Βαγιάρτα, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και την υπαίθρια αγορά με τα χειροτεχνήματα. 

Η περιοχή αυτή κατάφερε να διατηρήσει τη γραφικότητα ενός μεξικάνικου χωριού με κύριο χαρακτηριστικό τα 

ασβεστωμένα σπίτια με τα κεραμίδια και τους λιθόστρωτους δρόμους που εκτείνονται προς τα βουνά. Στη 

πρωινή μας ξενάγηση θα εξερευνήσουμε το ιστορικό κέντρο, ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία -την 

πλατεία των Όπλων- όπου δεσπόζει το άγαλμα του κυβερνήτη Ignacio L. Vallarta, από τον οποίο η πόλη 

πήρε το όνομά της. Στη συνέχεια θα δούμε την εκκλησία της Παναγίας της Γουαδελούπης, σύμβολο της 

πόλης αλλά και ιερός προσκυνηματικός τόπος για τους καθολικούς πιστούς παγκοσμίως. Η ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική της από μάρμαρο και πέτρα καθώς κι η περίτεχνη απόληξη του καμπαναριού της θα μας 

γοητέψουν. Θα ολοκληρώσουμε τη περιηγήσή μας με την τοπική αγορά όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να 

αγοράσουμε καλόγουστα, χειροποίητα αναμνηστικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

Στον ελεύθερο χρόνο σας, μην παραλείψετε να απολαύσετε μια αυθεντική τεκίλα σε κάποιο από τα 

παραδοσιακά και ατμοσφαιρικά μπαρ της Ρομαντικής Περιοχής (Romantic Zone, στη παλιά πόλη) αλλά και 

να εξερευνήσετε τη Malecon, τον παραλιακό δηλαδή πεζόδρομο, όπου θα βρείτε εκατοντάδες γκαλερί τέχνης, 

κοσμηματοπωλεία, μπουτίκ, εστιατόρια και καφέ. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ - ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ  

Αναχώρηση οδικώς για τη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας 

Χαλίσκο στο δυτικό Μεξικό. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

χώρας, μετά το Μέξικο Σίτι και μια από τις πιο αγαπημένες πόλεις των 

Μεξικανών! Εδώ γεννηθήκαν οι μουσικές των Μαριάτσι, η τεκίλα, τα γνωστά 

καπέλα σομπρέρος και "το καυστικό χιούμορ που συνοδεύει τους ανθρώπους 

στις δύσκολες στιγμές.." Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ (Ξενάγηση) - ΜΟΡΕΛΙΑ  

Στη πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε αρχικά τον 

καθεδρικό ναό - σύμβολο της πόλης και βασικό της αξιοθέατο, 

με στοιχεία κλασικής ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μεξικάνικης 

αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στα άλλα, θα δούμε επίσης το θέατρο 

Degollago του19ου αι., την πλατεία Tapatia, την κεντρική 

πλατεία των Μαριάτσι και το πανεπιστήμιο. Χρόνος ελεύθερος 

για να 

απολαύσουμε την 

πόλη σαν 

αυθεντικοί 

Μεξικάνοι!!! 

Συνεχίζουμε για τη Μορέλια, μια από τις πιο όμορφες 

επαρχιακές αποικιακές πόλεις του Μεξικο. Η υπέροχη αυτή πόλη 

είναι ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής, με 

υπέροχους πλακόστρωτους δρόμους, παραδοσιακά κτίρια, 

εκκλησίες, μουσεία, καταστήματα και βέβαια με πολλή 

κουλτούρα. H ομορφιά της επισφραγίζεται από την Unesco, 

σαν μια από τις πιο καλοδιατηρημένες αποικιακές πόλεις του 

Μεξικού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΡΕΛΙΑ - ΠΑΤΣΚΟΥΑΡΟ - ΜΟΡΕΛΙΑ  

Ολοήμερη εκδρομή στο Πατσκουάρο, μια επίσης παραδοσιακή μικρή πόλη με πλούσια κουλτούρα καθώς 

και στο νησάκι Janitzio. Η πόλη Πατσκουάρο χρονολογείται τον 14ο αιώνα, αλλά γνώρισε τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη κι ευημερία της κάτω από την ισπανική επικυριαρχία και κυρίως τα χρόνια της διοίκησης του 

επισκόπου Vasco de Quiroga. Η ονομασία Janitzio σημαίνει κατά λέξη "εκεί όψψψπου βρέχει" και το μικρό 

ψαροχώρι βρίσκεται σκαρφαλωμένο στο λόφο του ομώνυμου νησιού, με το άγαλμα του Jose Maria Morelos 

-σημαντικού ήρωα της επανάστασης για την ανεξαρτησία της χώρας- να ξεχωρίζει επιβλητικό, ανάμεσα στα 

σπιτάκια του. Το πιο αξιοπερίεργο όμως χαρακτηριστικό είναι οι...ντόπιοι ψαράδες με τα δίχτυα τους σε σχήμα 

πεταλούδας που κάθε ημέρα φέρνουν φρέσκα  ψάρια για την τοπική πεντανόστιμη κουζίνα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_de_Quiroga


 
 

10η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΡΕΛΙΑ (Ξενάγηση) - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ AΘΗΝΑ 

Πρωινή ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τον μπαρόκ καθεδρικό ναό με 

τους πύργους ύψους 70 μέτρων. Το εσωτερικό προκαλεί δέος με το άγαλμα του Ιησού φτιαγμένο από πάστα 

καλαμποκιού και το εκκλησιαστικό όργανο με τους 4.600 αυλούς! Συνεχίζουμε με το σιντριβάνι των Tarascas 

και την πλατεία Morelos, για να καταλήξουμε στην τοπική κλειστή αγορά με τα παραδοσιακά γλυκά και 

ζαχαρωτά. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται, κρύβει στο εσωτερικό του ένα πανέμορφα διακοσμημένο patio. 

Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γευθούμε κάτι από το πολύχρωμο και παραδοσιακό Μεξικό, 

γεμάτο ζωή και μουσική σε κάθε σχεδόν πλατεία και καλντερίμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 

του Μέξικο Σίτι, από όπου θα πετάξουμε για την Αθήνα 

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ  

Άφιξη στην Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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



 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό  

 Ξενοδοχεία 4*. Στις μικρές επαρχιακές πόλεις από  τα καλύτερα της κάθε περιοχής 

 Ημιδιατροφή καθημερινά  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός   

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, 

τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές 

και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.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.  

 Φόροι που πληρώνονται τοπικά 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****SSuuppeerr  ΤΤιιμμήή****  

ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  
 
  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ MONΟΚΛΙNOY 

                1.899 € + 580 € 

                                Σημαντική Παρατήρηση 
                                Η τιμή ισχύει για συμμετοχή 15 ατόμων 

Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής (ακόμα και 10 άτομα) το ταξίδι πραγματοποιείται κανονικά 

και δεν ακυρώνεται. Υπάρχει ωστόσο επιβάρυνση + 99 € κατ’ άτομο 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

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

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

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

της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου 

σας στα γραφεία μας.  

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

mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να μας 

γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

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

προκαταβολής.  

  

 

 
 



 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγμμέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε!!  

ΕΕμμεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  ααννοοίίγγοουυμμεε  δδρρόόμμοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιμμίίχχααςς    

 

 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, αλλά και η 

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.  
 

 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  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 1.000 € 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 ΔΟΣΕΙΣ. 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 επισκεφθείτε. 

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

διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη Ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 

επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, 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. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   

  



 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. 
 

 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 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη 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 γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς καλεσμένους που μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην Ιστορία, στις επιστήμες, στις τέχνες κτλ. 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 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 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν 

τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού 

ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε 

απομακρυσμένα. 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι 

σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

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

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην 

πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας Versus. 

Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air 

France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για αμερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

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

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του 

ταξιδιού τους. 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηη  γγηη,,  μμααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 


