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Ναύπακτος 
Γραφική πόλη με μεγάλη τουριστική κίνηση, η Ναύπακτος διατηρεί αναλλοίωτο το παραδοσιακό χρώμα της 
στον οικιστικό πυρήνα της. Το βενετσιάνικο κάστρο με την ωραία θέα, το μεσαιωνικό λιμάνι με τη ρομαντική 
ατμόσφαιρα, τα διατηρητέα κτίρια, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα καφέ και τα εστιατόρια συνθέτουν ένα 
γοητευτικό σύνολο. Η Ναύπακτος - Λεπάντο, η παλαιότερη ονομασία της - υπήρξε στην αρχαιότητα 
σημαντική πόλη των Εσπερίων Λοκρών, πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Τον 6ο 
αι. μ.Χ. καταστράφηκε από σεισμό, ενώ από τον 8ο αι. αποτέλεσε πρωτεύουσα Θέματος. Παρέμεινε υπό 
βυζαντινή κυριαρχία ώς το 1204, στη συνέχεια δε γνώρισε διάφορους κατακτητές. H ναυμαχία της Nαυπάκτου 
(στο στόμιο του Πατραϊκού κόλπου, στις 7 Οκτωβρίου 1571) και η καταστροφή του τουρκικού στόλου από 
τους ενωμένους χριστιανικούς στόλους της Δύσης αποτέλεσαν σημαντικό ιστορικό γεγονός (απαρχή 
κατάρρευσης του τουρκικού ναυτικού και επαναστατικών κινήσεων εναντίον των Τούρκων). H πόλη πήρε 
μέρος στην Eπανάσταση του 1821 και απελευθερώθηκε τον Απρίλιο του 1829. 

Κοσμοπολίτικη Αράχωβα 
Η Αράχωβα είναι μια ορεινή γραφική κωμόπολη 
χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε 
υψόμετρο 950 μέτρων. Ανήκει στον νομό Βοιωτίας 
και απέχει περίπου 160 χλμ από την Αθήνα και 35 
χλμ από τη Λειβαδιά. 

Ένας παραδοσιακός οικισμός με όμορφα πέτρινα 
σπίτια, στενά σοκάκια, πηγές και καθαρός αέρας 
είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά της Αράχωβας, 
που συναντά κανείς φτάνοντας εκεί. Περπατήστε 
μέσα στην πόλη και θαυμάστε την αρχιτεκτονική 
των παλιών σπιτιών με τους πετρόχτιστους 
τοίχους και τις παραδοσιακές κεραμοσκεπές. Το 
κλίμα της Αράχωβας είναι ηπειρωτικό και 
χαρακτηρίζεται από ξηρό αλλά δροσερό 
καλοκαίρι, βροχερό φθινόπωρο και βαρύ χειμώνα 
με βροχές, χιονοπτώσεις και κρύο. Οι άνεμοι που 
πνέουν στην περιοχή είναι συνήθως 
βορειοανατολικοί όπου επικρατεί τσουχτερό κρύο 
και ηλιοφάνεια καθώς και βορειοδυτικοί ή 
νοτιοδυτικοί όπου χιονίζει πυκνά. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελφοί 
Μύθοι, ιστορία και αλήθεια πλέκονται, για να εγκωμιάσουν το μεγαλείο των Δελφών.  

Το Δελφικό τοπίο: ταξίδι στον τόπο των θεών   
Εδώ θα νιώσετε τη θεϊκή παρουσία: στην Κεντρική Ελλάδα, δύο θεόρατοι βράχοι στέκουν στα πόδια του 
Παρνασσού -οι Φαιδριάδες. Εκεί το μαντείο και το ιερό του Απόλλωνα. Η γύρω περιοχή από την Αράχωβα 
ως την Κίρρα, ένας απέραντος χρυσοπράσινος ελαιώνας. Αυτό είναι το περίφημο «Δελφικό τοπίο». Γλυκό, 
μα άγριο, υποβλητικό και φιλόξενο, μοιάζει να υπακούει σε μια άυλη παρτιτούρα που κατακλύζει την ψυχή 
με τη μουσική των θεών. 

Ο ναός του Απόλλωνα, το Θέατρο και το Στάδιο   
Σαν προσκυνητής των αρχαίων χρόνων, θα περπατήσετε την Ιερά Οδό ως τον μεγαλόπρεπο ναό του 
Απόλλωνα που κόσμησαν Αθηναίοι γλύπτες. Στα βάθη του, το άδυτο όπου η Πυθία έδινε τους χρησμούς 
της. Γεμάτος από μνημεία και «θησαυρούς» που αφιέρωσαν οι πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, ηγεμόνες ή 
απλοί άνθρωποι, ο χώρος όλος εκλύει ακόμη μια μοναδική ενέργεια. Θα σταθείτε και θα θαυμάσετε ώρα 
πολλή τα ερείπια του ναού, που υψώνεται από το 330 π.Χ., στη θέση παλαιότερου δωρικού ναού που είχε 
κτιστεί το 505 π.Χ. Βόρεια του ιερού θα βρείτε το θέατρο, που φιλοξενούσε μουσικούς και δραματικούς 
αγώνες. Ακόμη ψηλότερα, σε ένα τοπίο εντυπωσιακό, το Στάδιο όπου διοργανώνονταν τα αθλητικά 
αγωνίσματα... Μια αρχαία διαδρομή, μια ιστορία εντυπωσιακή, μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά. 

Η Κασταλία πηγή του εξαγνισμού   
Σε ένα τοπίο θεϊκής ομορφιάς στη χαράδρα των Φαιδριάδων, στη ρίζα του βράχου Φλεμπούκου, θα 
επισκεφθείτε την Κασταλία πηγή. Εδώ πλενόταν και εξαγνιζόταν η Πυθία, οι ιερείς, αλλά και όσοι ζητούσαν 
χρησμό. Η ιστορία της παλαιότερης κρήνης μακρά, καθώς χρονολογείται από τον 6ο αι. π.Χ. Τον 1ο αι. π.Χ., 
πιο κοντά στην πηγή δημιουργήθηκε η «Κασταλία του βράχου». Εκεί σκαλίστηκαν εσοχές, για να αφήνουν 
οι πιστοί .τα αφιερώματά τους στη νύμφη Κασταλία... Βρίσκεστε στην «πηγή» του μύθου. 



 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Αράχωβα- Δελφοί – 
Ναύπακτος  
Αναχώρηση από την Αθήνα και άφιξη στην 
Αράχωβα, η οποία είναι  χτισμένη στις νότιες 
πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 
μέτρων, χρόνος για βόλτα και καφέ. Στην 
συνέχεια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
των Δελφών όπου θα επισκεφθούμε το  
(Θέατρο-Στάδιο) και θα ξεναγηθούμε στο 
σπουδαίο Μουσείο των Δελφών. Κατόπιν 
χρόνος για γεύμα. Αναχώρηση  για την 
γραφική Ναύπακτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας .Δείπνο. 

2η ημέρα: Ναύπακτος – Γαλαξίδι – Ναύπακτος  
Πρωινό και αναχώρηση σήμερα για την 
επίσκεψη μας στο Κάστρο της Ναυπάκτου, ένα 
από τα πλέον καλοδιατηρημένα παραδείγματα 
φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Στη 
συνέχεια χρόνος ελεύθερος  για βόλτα στην 
παλαιά πόλη και το γραφικό της λιμάνι. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την πανέμορφη 
παραθαλάσσιά κωμόπολη , το  Γαλαξίδι. 
Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο (αν είναι 
ανοιχτό). Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 
 
3η ημέρα: Ναύπακτος – Ορεινή Ναυπακτία – 
Ναύπακτος  
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση μας 
στην Ορεινή Ναυπακτία με  τα χωριά της 
Λιμνίτσα, Τερψιθέα, Ελατού, Ανω Χώρα,  τα 
οποία είναι  βυθισμένα στα έλατα, τις  ρεματιές, 
και τα ποτάμια. Χρόνος για γεύμα και 
επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. 
   
4η ημέρα: -  Ναύπακτος- Ρίο-  Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρίο μέσω 
γέφυρας Ρίου- Αντιρίου ,  μικρή στάση στην 
γέφυρα για την παρακολούθηση slides  της 
κατασκευής της. Κατόπιν αναχώρηση για την 
επίσκεψη μας  στην εκκλησία της Παναγίας της 
Τρυπητής  και στη συνέχεια στάση για φαγητό. 
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο για 5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ    σε δίκλινο σε τρίκλινο  σε μονόκλινο  

23.12  250 €  240 €  325 €  

30.12  250 €  240 €   325 €  

Πολιτική παιδιών : 

0-3 ετών 99€ στο δωμάτιο των γονιών  

4-16 ετών 240 € σε τρίκλινο δωμάτιο με 
τους γονείς  

 
 
 
 
Περιλαμβάνονται 
 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με 
κλιματιζόμενο πούλμαν κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
NAFS 4* στην παραλία της Ναυπάκτου  

• Πλούσιο πρωινό και βραδινό 
καθημερινά (ημιδιατροφή) 

• Ρεβεγιόν Χριστουγέννων & 
Πρωτοχρονιάς με εορταστικά δείπνα 
στη θέση της ημιδιατροφής    

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
• ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 
 

 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 
 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
 Ατομικά έξοδα.  
 Φόρος διαμονής. 

 

 

 

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

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 
άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει 
να μας γνωρίσετε και τα δικά τους 
πλήρη στοιχεία. 

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

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 
Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος 
διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 
Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν 
περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται από 
τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
 
Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 
2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
 

 

 



 

 
 

 

  
Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 
προγράμματά του.  
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 
στα 100€.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών 
καταθέσεων 

ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 
παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 
πιστωτικό όριο συναλλαγών των 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 
το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 
6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 
σκοπό.  
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 
κλείνουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 
αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 
versustravel.eu.  
Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 
της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. 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 τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  

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

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 
τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 
μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 
αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 



 

 
 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 
συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 
που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
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. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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 Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 



 

 
 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 
Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 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, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 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 θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
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.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«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  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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