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Μπαλί … Ατελείωτες παραλίες με χρυσή αμμουδιά, οργιώδης βλάστηση, καταπράσινοι ορυζώνες, ενεργά 

ηφαίστεια, μικρά παραδοσιακά χωριά, μεθυστικές οσμές, ναοί που ξεπροβάλλουν από κάθε γωνιά και 

ζεστά Μπαλινέζικα χαμόγελα. Όλα αυτά και όχι μόνο, συνθέτουν τη μαγευτική εικόνα αυτού του απόλυτα 

μυστηριακού τόπου που ονομάζεται Μπαλί... 

Πρόκειται για ένα μικρό νησί με μέγιστη διάσταση 150 km, με 3 εκατομμύρια κατοίκους και άλλους τόσους 

τουρίστες να το επισκέπτονται σταθερά – και όχι άδικα – κάθε χρόνο. Άλλωστε ακόμη και η ιστορία αυτού 

του τόπου μαρτυρά την απίστευτη ομορφιά του, καθώς όταν στο τέλος του 16ου αιώνα κατέφθασαν για 

πρώτη φορά εκεί οι δυτικοί δημιουργώντας την Ολλανδική αποικία, ο καπετάνιος του πλοίου λέγεται ότι 

έκανε δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι να καταφέρει να πείσει το πλήρωμα ν’ αφήσει αυτόν τον μαγικό τόπο και 

να επιβιβαστεί στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.  

Βρίσκεται στη μέση της Ινδονησίας, απέναντι από το ανατολικότερο σημείο της νήσου Ιάβα. Λόγω της 

θέσης του ανάμεσα στον Ισημερινό και τον Τροπικό του Καρκίνου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 20˚ - 

35˚ C, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για διακοπές και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Το Μπαλί αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι μόνο για τα, πέρα από κάθε φαντασία, μαγευτικά τοπία του. 

Φτάνει μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο μουσουλμανικό αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί 

είναι το μοναδικό στο οποίο επικρατεί η Ινδουιστική θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που κάνει το Μπαλί 

τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. Άλλωστε, σύμφωνα με τον μύθο, το Μπαλί αποτέλεσε και τον τελευταίο 

γήινο σταθμό του Βούδα. Δικαίως ονομάζεται και "νησί των θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα 

μυστικιστικός τόπος, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν ένα 

μέσο επικοινωνίας των κατοίκων με τα θεία πνεύματα μέσω της προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες 

μέρες", όταν κατά το μύθο οι θεότητες και τα πνεύματα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα 

πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των ναών είναι οδηγός εξαγνισμού και σ’ αυτά παίρνουν 

μέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια με φαγητό και πανέμορφα εξωτικά λουλούδια.  

Αυτό είναι το Μπαλί, ένας αρχαίος μύθος στη αγκαλιά του Ινδικού, ένα ονειρικό κομμάτι γης. 

 

Αναχώρηση: 16 , 23 , 30.07 , 06 , 10 , 12 , 20.08.17                                                     9, 10 ,11  Ημέρες 
 

               Δυνατότητα αποπληρωμής του ταξιδιού σε 12 άτοκες δόσεις 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
  

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΛΙ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη 

επαφή με το νησί. Το Μπαλί βρίσκεται στη μέση της Ινδονησίας, απέναντι από το ανατολικότερο σημείο της 

Ιάβας. Λόγω της θέσης του ανάμεσα στον Ισημερινό και τον Τροπικό του Καρκίνου, οι θερμοκρασίες 

κυμαίνονται από 20˚-35˚ C, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για διακοπές και ξεκούραση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Το νησί αυτό αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι μόνο για τα, πέρα από κάθε 

φαντασία, μαγευτικά τοπία του. Φτάνει μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο μουσουλμανικό 

αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι το μοναδικό στο οποίο επικρατεί η Ινδουιστική θρησκεία. Κι 

αυτό είναι σίγουρα κάτι που το κάνει τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. Δικαίως ονομάζεται και "νησί των 

θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα μυστικιστικός τόπος, ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα στο Μπαλί 

είναι οι ναοί του, που αποτελούν μέσο επικοινωνίας των κατοίκων με τα θεία πνεύματα, μέσω της 

προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες μέρες", όταν σύμφωνα με τον μύθο, οι θεότητες και τα πνεύματα 

κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των ναών 

είναι οδηγός εξαγνισμού και σ’ αυτά παίρνουν μέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια με 

φαγητό και πανέμορφα εξωτικά λουλούδια.   

       

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  (Ξενάγηση, Ηφαίστειο Κινταμάνι)  

Ολοήμερη εκδρομή στο εσωτερικό του πανέμορφου νησιού. Περνώντας εξωτικά τοπία μέσα από 

ορυζώνες και δάση φοινίκων κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του νησιού, όπου βρίσκεται το Κινταμάνι. Στη 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τα φημισμένα για τα χειροτεχνήματά τους χωριά Τσελούκ, Μας και 

Ούμπουτ. Φτάνοντας στο Κινταμάνι απολαύσουμε τη μαγευτική θέα του βουνού και της λίμνης Μπατούρ, η 

οποία είναι κρατήρας παλιού ηφαιστείου. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο χωριό Σινγκαπαντού, όπου θα 

έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία παράσταση χορών Μπαρόνγκ και Κρις. Στην επιστροφή  

μας θα δούμε επίσης τη σπηλιά του Ελέφαντα και τις ιερές πηγές Τίρτα Εμπούλ στο χωριό Ταμπάκ. Αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.    

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ ( προαιρετική εκδρομή Δάσος των πιθήκων, Ναός Mengwi, Ηλιοβασίλεμα στον Τάνα 

Λοτ)  

Πρωινή αναχώρηση για μία προαιρετική εκδρομή στο εσωτερικό του νησιού. Θα επισκεφθούμε τον 

εντυπωσιακό ναό Taman Ayun του 17oυ αι., που περιβάλλεται από μία μεγάλη τάφρο δημιουργώντας την 

αίσθηση ότι στέκεται στη μέση μιας λίμνης. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Alas Kedaton, το ιερό δάσος των 

πιθήκων, όπου εκατοντάδες "πειθήνιοι" και πολύ άτακτοι πίθηκοι ζουν στο δάσος γύρω από τον ναό. Θα 

καταλήξουμε σε έναν από τους επτά "θαλάσσιους" ναούς του Μπαλί, τον ινδουιστικό Τάνα Λοτ (Tanah Lot). 

Κτισμένος στην κορυφή ενός μεγάλου βράχου, περιβάλλεται, κατά τη διάρκεια της παλίρροιας, από τα νερά 

του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με την παράδοση, θαλάσσια δηλητηριώδη φίδια είναι φύλακες του ναού. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

5η – 8η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ  

Ημέρες ελεύθερες για μπάνιο και ξεκούραση. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόμη περισσότερο το νησί, 

έναν τόπο με βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό. Εναλλακτικά προτείνουμε να ακολουθήσετε προαιρετικά μια 

κρουαζιέρα στα νησάκια Lembogan Nusa Penida ή Ocean Rafting γύρω από τους βράχους και τις 

σπηλιές του Nusa Penida, ενώ για εκείνους που προτιμούν την ξηρά, ένα σαφάρι με πολυτελή LAND CRUISE 

4x4 είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουν απομονωμένα μονοπάτια και περιοχές απρόσιτες για 

πολλούς. 

 

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και πτήση  για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού 

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

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

Το πρόγραμμα με αναχώρηση 10.08 έχει μία επιπλέον διανυκτέρευση με πρωινό και το 

12.08 μία διανυκτέρευση λιγότερη στο Μπαλί 
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Οι πτήσεις μας με Scoot Airlines  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πτήσεις μας με Emirates  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΖ 701 ΑΘΗΝΑ -  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 11:30 03:55 (+1) 

ΤR 2282 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ -  ΜΠΑΛΙ 07:15 09:50 

TR 2289 ΜΠΑΛΙ –  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 19:10 21:45 

TZ 702 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ 02:45 08:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

 

Διαδρομή 

(Από Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 104 10.08 ΑΘΗΝΑ -  ΝΤΟΥΜΠΑΙ 23:30         05:05 (+1) 

ΕΚ 398 11.08 ΝΤΟΥΜΠΑΙ -  ΜΠΑΛΙ 08:30 21:40 

ΕΚ 399 20.08 ΜΠΑΛΙ –  ΝΤΟΥΜΠΑΙ 00:05 05:00 

ΕΚ 209 20.08 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΑΘΗΝΑ 10:50 15:30 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αναχώρηση 16.07  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

 

649 € 

 

+155 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

 

695 € 

 

+210 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

 

745 € 

 

+270 € 

The Patra Jasa Resort & villas 5* 

Περιοχή Kuta 

http://www.thepatrabali.com/ 

 

895 €  

 

+420 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

 

990 € 

 

+520 € 

http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
http://www.thepatrabali.com/
https://www.melia.com/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αναχωρήσεις  23.07, 20.08.17/ 10 ημέρες- 7 διανυκτερεύσεις 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

 

649 € 

 

+155 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

 

695 € 

 

+210 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

 

745 € 

 

+270 € 

The Patra Jasa Resort & villas 5* 

Περιοχή Kuta 

http://www.thepatrabali.com/ 

 

895 €  

 

+420 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

 

990 € 

 

+520 € 

Αναχώρηση 30.07.17 / 10 ημέρες- 7 διανυκτερεύσεις 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

 

599 € 
 

+155 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

 

680 € 

 

+210 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

 

725 € 

 

+270 € 

The Patra Jasa Resort & villas 5* 

Περιοχή Kuta 

http://www.thepatrabali.com/ 

 

880 € 

 

+420 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

 

975 €  

 

+520 € 

Αναχωρήσεις 06.08.17 / 10 ημέρες-7 διανυκτερεύσεις 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

 

649 € 
 

+155 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

 

730 € 

 

+210 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

 

775 € 

 

+270 € 

The Patra Jasa Resort & villas 5* 

Περιοχή Kuta 

http://www.thepatrabali.com/ 

 

930 € 

 

+420 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

 

1.025 €  

 

+520 € 

http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
http://www.thepatrabali.com/
https://www.melia.com/
http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
http://www.thepatrabali.com/
https://www.melia.com/
http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
http://www.thepatrabali.com/
https://www.melia.com/
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Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω Σιγκαπούρης ή Ντουμπάι 

 Διαμονή για 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο επιλογής σας 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά  

 Μεταφορές , Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με ελληνόφωνο τοπικό 

ξεναγό  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, αποσκευή , γεύματα στη διάρκεια της πτήσης και πακέτο 

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

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

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

για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες 

από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη, και 

τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων   390 €. 

 Φιλοδωρήματα , Αχθοφορικά 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 

Απαιτείται φωτοτυπία του με την εγγραφή σας 

Αναχώρηση 10.08.17 / 11 ημέρες-8 διανυκτερεύσεις 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

799 € + 168 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

885 € +265 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

940 € +335 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

1.220 € +580 € 

Αναχωρήσεις 12.08.17 / 9 ημέρες – 6 διανυκτερεύσεις 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ  ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

MONΟΚΛΙNOY 

The Oasis Kuta 3*  

Περιοχή Kuta 

http://oasiskuta.com/ 

 

620 € 
 

+120 € 

Sanur Paradise Plaza Suites 4* 

Περιοχή Sanur 

http://spps.pphotels.com/ 

 

680 € 

 

+180 € 

The Tanjung Benoa 4* 

Περιοχή Benoa-Nusa Dua 

http://www.benoaresort.com/ 

 

720 € 

 

+230 € 

Melia Bali 5*  

Περιοχή Nusa Dua 

https://www.melia.com 

 

930 €  

 

+450 € 

http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
https://www.melia.com/
http://oasiskuta.com/
http://spps.pphotels.com/
http://www.benoaresort.com/
https://www.melia.com/
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Στα ξενοδοχεία το check-in είναι στις 15.00 και το check-out στις 12.00 ανεξάρτητα από τις ώρες άφιξης και 

αναχώρησης λόγω των πτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 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  

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. 
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ΠΠΠΟΟΟΣΣΣΟΟΟ   ΚΚΚAAAΛΛΛΑΑΑ   ΓΓΓΝΝΝΩΩΩΡΡΡΙΙΙΖΖΖΕΕΕΤΤΤΕΕΕ   ΤΤΤΟΟΟ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   TTTRRRAAAVVVEEELLL   

   

      ΟΟΟιιι   λλλόόόγγγοοοιιι   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   οοοππποοοίίίοοουυυςςς   τττοοο   ττταααξξξίίίδδδιιι   σσσαααςςς      πππρρρέέέπππεεειιι   νννααα   εεείίίννναααιιι         

VVVeeerrrsssuuusss 
 

 Μεγάλοι Κατάλογοι – Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην τάση της αντίληψης ότι η επένδυση σε καταλόγους - βιβλία κλπ. για τη μικρή Ελληνική αγορά 

είναι άσκοπη και μη επικερδής, εκδίδουμε μεγάλους καταλόγους - βιβλία για να βοηθήσουμε τους πελάτες 

να επιλέξουν το ταξίδι τους.   

Μετά τον κατάλογο "Exploring the World" 210 σελίδων που παρουσιάσαμε στην εκδήλωσή μας στο Ledra 

Marriott με ταξίδια ιδιαίτερα, περιπετειώδη, εξερευνητικά και τον κατάλογο για τα Οργανωμένα ταξίδια μας 

"Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" 240 σελίδων που παρουσιάστηκε στην εκδήλωσή μας στο Ζάππειο με 

την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 15 χρόνων μας, εκδώσαμε για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα, 

έναν κατάλογο 200 σελίδων με κλασσικά και πρωτοποριακά Ατομικά Ταξίδια σε ολόκληρο τον πλανήτη, 

αποδεικνύοντας ότι το Ατομικό Ταξίδι πρέπει να είναι Versus. Επίσης εκδίδουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς στα 

Ελληνικά για περισσότερους από 52 προορισμούς που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες 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   

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 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 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 Ελληνικής υπηκοότητας 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.   
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 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 12).  

 

 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.  

 Διαθέτουμε τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς και επιπλέον 

δημιουργούμε ένα φυτώριο νέων αρχηγών με εξαμηνιαία εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο των Γραφείων 

μας, κάτι που έλειπε από την Ελληνική αγορά.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα.  

 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 πελάτες 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 το θεμέλιο λίθο το 

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

εκδηλώσεις. Στο 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 – VERSUS CAFÉ 

Διαθέτουμε δυο Γραφεία - ένα στο Σύνταγμα και ένα στον Πειραιά – πλήρως επανδρωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VERSUS CLUB – 

VERSUS CAFÉ, το "Ταξιδιωτικό μας Καφενείο", δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί 

γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές, βραδιές ποίησης, διαλέξεις ιστορίας, 

θρησκειολογίας κλπ. Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στο "Ταξιδιωτικό Καφενείο" 

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.  

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή 

Έχουμε δημιουργήσει ειδικό χώρο στα Γραφεία μας, όπου γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από 

κάθε εκδρομή. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες πλεύσης".  

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Το Versus Travel διαθέτει έμπειρους ταξιδιωτικούς συμβούλους. Το τμήμα πωλήσεων έχει επανδρωθεί με 

άτομα που όχι μόνο γνωρίζουν πολύ καλά τους διάφορους προορισμούς, αλλά και διαρκώς 

ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και για την εξέλιξη των κλασσικών. Έχετε τη σιγουριά ότι σας 

ενημερώνουν οι καλύτεροι της αγοράς.  

 

 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.  
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Έτσι, έχουμε αναχωρήσεις κάθε βδομάδα για Κούβα, κάθε βδομάδα ή κάθε δεύτερη βδομάδα για Περού, 

Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Ινδία, Κίνα, Ινδοκίνα, Μαλαισία, Κένυα, Νότια Αφρική, ΗΠΑ και αλλού.  

Πραγματοποιούμε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο για τη Σκανδιναβία, τη Ρωσία 

και τις Χώρες της Βαλτικής.  

Πραγματοποιούμε όλο το χρόνο αναχωρήσεις για Πράγα, Κωνσταντινούπολη, Βερολίνο, Βουδαπέστη, 

Βιέννη, Ρουμανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και άλλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

 

 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 σε παρά πολλούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς, 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, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών.   

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

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

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

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

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες Διαδρομές" 

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

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

βορειοευρωπαίους. 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.   

 

 Σχολείο και πηγάδι στην Αφρική 

Αποφασίσαμε να προσφέρουμε ένα ποσό από κάθε κράτηση ταξιδιού των πελατών μας, ώστε να 

φτιάξουμε όλοι μαζί – οι πελάτες και εμείς - ένα δημοτικό σχολείο και ένα πηγάδι στο χωριό Konkon, σε μία 

από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες περιοχές της Γκάνας στην Αφρική. Από το πρόγραμμα αυτό θα 

ωφεληθούν 700 παιδιά - 450 κορίτσια και 250 αγόρια - που χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν έχουν 

καμία ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και όλο το χωριό που θα έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο 

νερό. Το σχολείο αυτό είναι ήδη σε κατασκευή και μπορείτε να δείτε την πρόοδο των εργασιών στο site μας 

στο Internet. 

  

 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!!!!!! 

 

 

 

 

 

 


