
 

 

 

 

 

 

 

  

για ψαγμένους ταξιδιώτες 

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 

 
Αναχωρήσεις: 21.12, 27.12, 28.12, 29.12 (10 ημ.), 22.12 (13 ημ.), 23.12 (11 ημ.), 

Νέα Υόρκη 
 

Στο πακέτο φόρων (€560)  

περιλαμβάνονται τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και τα City Taxes 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 

 

ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 

10, 11, 13ήμερη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ!!! 
 

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ με  

το Versus 

Μας αρέσουν τα ιδιαίτερα ταξίδια, αυτά 

με τα οποία δεν βλέπουμε έναν τόπο σαν 

τουρίστες, αλλά τον απολαμβάνουμε ως 

κάτοικοι. 

Ψάχνουμε για ιδιαίτερες γωνιές και δεν 

αναλωνόμαστε σε κοινότοπες περιηγήσεις. 

Προσθέσαμε στο πρόγραμμά μας, 

όπως θα δείτε διαβάζοντάς το, επιλεγμένες 

επισκέψεις που θα μας γνωρίσουν το τι 

πραγματικά είναι η Νέα Υόρκη, ειδικά αυτές 

τις γιορτινές ημέρες. Σε αυτό θα μας 

βοηθήσει ο εξειδικευμένος αρχηγός μας, 

που θα είναι στη διάθεσή σας όλες τις 

ημέρες του ταξιδιού σας. 

 

Ο υπ’ αριθμόν 1 προορισμός για τους 

ταξιδιώτες, παγκοσμίως! 

Η σύγχρονη πόλη του φωτός, η Μέκκα της 

οικονομίας, είναι η πόλη που κρύβεται στις 

καρδιές και στα όνειρα όλων μας. Η πόλη που 

έχει τους περισσότερους ουρανοξύστες, το 

μεγαλύτερο λιμάνι, τη μεγαλύτερη αίθουσα 

θεάτρου, το μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα, 

την πιο μοντέρνα λυρική σκηνή και το 

μεγαλύτερο μουσείο του δυτικού ημισφαιρίου.  

Η Νέα Υόρκη, η πόλη με τα χίλια πρόσωπα, η 

πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, δεν έχει περάσει 

τυχαία στο συλλογικό υποσυνείδητο ως 

πρωτεύουσα του κόσμου. Μουσεία σύγχρονης 

τέχνης, κτίρια που σε κάνουν να αισθάνεσαι 

ανύπαρκτος, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα: η 

Νέα Υόρκη δεν έχει «λίγο απ’ όλα», τα έχει όλα 

στον υπερθετικό βαθμό!!! 

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για μια δυνατή δαγκωνιά 

του «Μεγάλου Μήλου». 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ VERSUS 

Σκοπός αυτού του γεμάτου με περιηγήσεις 

ταξιδιού είναι να σας δείξουμε, πιάνοντάς σας 

από το χέρι, τη Νέα Υόρκη που γνωρίζουμε.  

Αν πάλι επιθυμείτε να τη δείτε μόνοι σας, έχουμε 

προβλέψει και για αυτό… 

 

Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει: 

 

 Χορταστική 10ήμερη, 11ήμερη ή 13ήμερη διάρκεια. 

 Με 8, 9 ή 11 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

Marriott East Side 4*, στην καρδιά του Μανχάταν. 

 Τρεις (3) ειδικές ολοήμερες ξεναγήσεις στη Νέα 

Υόρκη. 

 ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ. 

 Κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον και γύρω από 

το Μανχάταν για να απαθανατίσετε το Skyline της 

μεγαλούπολης με τους ουρανοξύστες και το Άγαλμα 

της Ελευθερίας. 

 Επίσκεψη στο Macy’s και το Εκπτωτικό Κέντρο 

Woodbury Commons Outlet και εκπτωτικά κουπόνια. 

 Με δυνατότητα για βόλτες και περιπλανήσεις με τον 

αρχηγό σας σε θέατρα, μουσεία, αξιοθέατα και πολλά 

ενδιαφέροντα σημεία της πόλης. 

 Με ειδικές τιμές και κρατήσεις για τα εισιτήρια 

παραστάσεων. 

 Καθοδήγηση για επισκέψεις σε μουσεία με τον 

αρχηγό σας. 

 Με επιπλέον ξεναγήσεις στη Νέα Υόρκη με τον 

αρχηγό μας.  

Την εκδρομή συνοδεύει Έλληνας εξειδικευμένος 

αρχηγός του γραφείου μας, που θα είναι συνεχώς μαζί 

σας και όχι τοπικός ελληνόφωνος. 

 

 

Μόνο απευθείας πτήσεις με Emirates 
Μοναδικό προνόμιο: δικαιούστε δωρεάν να έχετε 

μαζί σας δύο βαλίτσες των 23 κιλών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Το πρόγραμμα κάθε αναχώρησης 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

ημέρες των αργιών, για την 

καλύτερη εκτέλεσή του, και 

αποτυπώνεται στο τελικό 

ενημερωτικό πρόγραμμα.  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 21.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 29.12.2019 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 

13 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 22.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 02.01.2020 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 

11 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 23.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 01.01.2020 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 27.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 04.01.2020 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 28.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 05.01.2020 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

EK 209 29.12.2019 ΑΘΗΝΑ – ΝΙΟΥΑΡΚ  17:25 21:30 

EK 210 06.01.2020 ΝΙΟΥΑΡΚ – ΑΘΗΝΑ  23:55 16:10 +1 

 

 

 
Το Versus έχει στην υπηρεσία των ταξιδιωτών του όλους τους συνεργάτες του στην πόλη της Νέας 

Υόρκης για όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς!  

Ο αρχηγός σας και οι συνεργάτες μας, είναι εκεί για να σας καθοδηγούν προκειμένου να κινηθείτε 

στον ελεύθερο χρόνο σας, καλύπτοντας τα ενδιαφέροντά σας. Είναι δε στη διάθεσή σας και μπορείτε 

να τους ακολουθήσετε σε επισκέψεις και αξιοθέατα που η πλειοψηφία των ταξιδιωτών – του κάθε 

γκρουπ – έχει εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθεί. Έτσι, όσοι το επιθυμείτε, εκτός από τις 3 κλασικές 

ολοήμερες προγραμματισμένες ξεναγήσεις μας, μπορείτε να ακολουθήσετε το ημερήσιο 

πρόγραμμα των επιπλέον επισκέψεων που έχουμε προγραμματίσει για εσάς με τους τοπικούς μας 

συνεργάτες: επισκέψεις σε μουσεία, αξιοθέατα και περιπλανήσεις με τα πόδια ή το μετρό. Ένα 

χορταστικό 10ήμερο πρόγραμμα για να απολαύσουμε τη Νέα Υόρκη όπως ποτέ μέχρι τώρα! 
 

 Ανεβείτε στον ουρανοξύστη One World Trade Centre και θαυμάστε τη Νέα Υόρκη 

από ψηλά. 

 Περπατήστε στην Times Square με τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες και τις 

τεράστιες, πολύχρωμες, φωτεινές διαφημίσεις. 

 Παρακολουθήστε κάποια από τις εκπληκτικές μουσικοχορευτικές παραστάσεις στο 

Broadway. 

 Απολαύστε την κρουαζιέρα γύρω από το Νησί του Μανχάταν και το Άγαλμα της 

Ελευθερίας. 

 Πετάξτε με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν, για να έχετε μία από τις 

εντυπωσιακότερες εμπειρίες της ζωής σας, που θα τη διηγείστε για πάντα. 

 Δείτε το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο Ροκφέλερ Σέντερ και όσοι ξέρετε 

πατινάζ, δοκιμάσετε την τύχη σας, στην πολύχρωμη παγωμένη πίστα. 

 Το MoMa (Museum of Modern Art), από τη σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. 

 Το Metropolitan Museum. 

 Το περίφημο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο. 

 Η επίσκεψη στην «ελληνική» συνοικία της Astoria και την γέφυρα του Brooklyn. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά  

στη Νέα Υόρκη 
 

Νέα Υόρκη, για κάποιους απλώς η πόλη που ζουν και εργάζονται, για άλλους πάλι όνειρο ζωής 

να βρεθούν κάποτε σε αυτήν… Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, που ζει έντονα όλους τους 

μήνες του χρόνου.  

Οι περισσότεροι ονειρεύονται να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Τότε η πόλη ντύνεται στα γιορτινά της και αλλάζει φυσιογνωμία. 

Παντού φωτεινά λαμπιόνια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, Άγιοι Βασίληδες. Οι βιτρίνες, των ούτως 

η άλλως λαμπερών καταστημάτων, στην καλύτερη στιγμή τους.  

Όλα προσεγμένα, όπως μόνο οι πολύ πρόσχαροι Νεοϋορκέζοι θα μπορούσαν να είχαν 

στολίσει. Το Central park συμβαδίζει στους ρυθμούς των γιορτών, με πόλο έλξης την πίστα 

πάγου για πατινάζ και με τους επίδοξους πατινέρ να σκίζουν τον πάγο με τα χιονοπέδιλά τους 

υπό τους γνωστούς αμερικάνικους χριστουγεννιάτικους ήχους. 

Παντού, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, συναντά κανείς μουσικούς του δρόμου να παίζουν 

κάθε είδους μουσική, πάντα στους ίδιους γιορτινούς σκοπούς, με κομβικό σημείο τον κεντρικό 

σταθμό του Grand Central Terminal. Μια όαση για τους βιαστικούς επιβάτες που 

σιγοψιθυρίσουν τους σκοπούς ή ακόμα αφήνονται σε μια υποψία χορού.  

Φυσικά το πιο εντυπωσιακό σημείο της πόλης είναι το Μανχάταν, που αν ήταν φυσικό 

πρόσωπο θα ήταν μία καλοντυμένη και καλοχτενισμένη κυρία που περιμένει σαν καλή 

οικοδέσποινα τους φίλους της να τους «τρατάρει» με τα καλούδια της! 

Χιλιάδες παραστάσεις, που ειδικά τα Χριστούγεννα αποτελούν «must» για τους επισκέπτες της 

πόλης. Εντυπωσιακές μαρκίζες θεάτρων, μαγαζιών και διαφημίσεων συνθέτουν το σκηνικό. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το Broadway και την 7η Λεωφόρο με τα πολλά θέατρα και μαγαζιά. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρει κάποιος μια μουσική ή θεατρική παράσταση ανάλογη με τα 

γούστα του.  

Και όταν βραδιάζει… Nightlife! Για όλα τα γούστα! Κάντε έναν περίπατο στο σημείο από το 

οποίο φεύγουν τα μικρά πλοιάρια για το νησάκι με το άγαλμα της Ελευθερίας και το Ellis island 

και απολαύστε μια πανοραμική θέα της εορταστικά ντυμένης Νέας Υόρκης!!!  

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα απλώς αφεθείτε να περπατάτε στους δρόμους 

της πόλης και να απολαμβάνετε τα διάφορα «events», που ξεπετιούνται από γωνιά σε γωνιά 

σαν μανιτάρια! Μουσικές συναυλίες, μουσικοί του δρόμου, χοροί και παιχνίδια στα πάρκα, 

αγώνες κατανάλωσης γλειφιτζουριών και διαγωνισμοί εορταστικής αμφίεσης!!!  

Απλά μοναδική… Απλά η Νέα Υόρκη!!! 
 



 
 
 

 
 

«Μεγάλο Μήλο» 
 

Το Μεγάλο Μήλο... Τι σχέση μπορεί να έχει ένα τέτοιο 

πάντρεμα λέξεων με τη Νέα Υόρκη; Στην ουσία 

απολύτως καμία, αλλά αξίζει να μάθετε την ιστορία της 

και γιατί όχι; Να εντυπωσιάσετε στις συζητήσεις με τις 

παρέες σας!  

Πάμε, λοιπόν, πολύ πίσω στο χρόνο, κάπου στον 

Ιανουάριο του 1920, όταν ο Τζον Φιτζέραλντ, συντάκτης 

της στήλης των ιπποδρομιών στη «New York Morning 

Telegraph», άκουσε για πρώτη φορά τη φράση 

«Μεγάλο Μήλο» από δύο Αφροαμερικανούς σταβλίτες 

της Νέας Ορλεάνης, οι οποίοι αποκαλούσαν έτσι τον 

ιππόδρομο της Νέας Υόρκης!!! Η φράση αυτή του 

άρεσε τόσο πολύ, λοιπόν, που τη χρησιμοποιούσε στην 

εφημερίδα του κάθε φορά που αναφερόταν στον 

ιππόδρομο. Μάλιστα, δεν δίστασε να τη χρησιμοποιήσει ακόμη και στο άρθρο του για τους ιππικούς 

αγώνες, στους οποίους αναφέρθηκε με τον τίτλο «Γύρω από το Μεγάλο Μήλο». 

Λίγο αργότερα, το 1930, ένα νέγρικο συγκρότημα τζαζ άρχισε να αποκαλεί «The Big Apple» το Χάρλεμ 

και γενικότερα την πόλη της Νέας Υόρκης, με τη δικαιολογία ότι ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα της τζαζ. 

Και καθώς τα χρόνια περνούσαν, το 1971 έφτασε η ώρα να χρησιμοποιήσει αυτήν τη φράση και ο 

πρόεδρος του Αμερικανικού Οργανισμού Τουρισμού για την εκστρατεία της διαφήμισης της 

μεγαλούπολης! Παρ’ όλα αυτά οι απόψεις σχετικά με τις ρίζες της φράσης έρχονται σε αντιπαράθεση, 

καθώς πολλοί είναι και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έκφραση διαδεδομένη κυρίως στον 

κόσμο της τζαζ, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για κάποιο χορό! Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι 

πρόσφατα η ερμηνεία της έχει ταιριάξει εξ ολοκλήρου με την ιστορία... του Τζον Φιτζέραλντ. 

 

Η εξαγορά του Μανχάταν 

Οι ρίζες της ονομασίας του Μανχάταν χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πιστεύεται ότι προέρχεται από 

τη γλώσσα των Αλγκονκούιαν -των παλαιότερων γνωστών κατοίκων της περιοχής- και σημαίνει 

«λοφώδες νησί. Επί αιώνες αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες περιοχές αλιείας και κυνηγιού για 

τους ιθαγενείς. Από την πρώτη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πάτησαν το πόδι τους στο Νέο Κόσμο, το 

Μανχάταν τράβηξε την προσοχή τους. Είδαν ένα τεράστιο λιμάνι, φυσικά προστατευμένο από τις 

θύελλες του Βόρειου Ατλαντικού, αλλά και από κάθε επίδοξο εισβολέα, χωρίς ακραίες καιρικές συνθήκες 

και με πρόσβαση στο εσωτερικό της αμερικανικής ηπείρου, μέσω του ποταμού Χάντσον.  

Το 1624 η Ολλανδική Εταιρία Ανατολικών Ινδιών (Dutch West India Company) ίδρυσε στο νότιο τμήμα 

του νησιού το Νέο Άμστερνταμ ως ένα σταθμό εμπορικών συναλλαγών.  

Δύο χρόνια αργότερα, έφτασε στην περιοχή ως νέος κυβερνήτης ο Πίτερ Μίνουιτ και η πρώτη ενέργειά 

του ήταν να αγοράσει το Μανχάταν από τους Ινδιάνους. Ως αντάλλαγμα προσέφερε εμπορεύματα, 

αξίας 60 φιορινιών (24 δολαρίων). Το γεγονός αυτό μας είναι γνωστό από μία επιστολή προς τη διοίκηση 

της Ολλανδικής Εταιρίας. 

Σύμφωνα, πάντως, με τους σύγχρονους ερευνητές, οι ιθαγενείς πρέπει να  αγνοούσαν την έννοια της 

μόνιμης ιδιοκτησίας γης, δεδομένου ότι κινούνταν διαρκώς. Δημιουργούσαν καταυλισμούς όπου 

έβρισκαν τροφή και όταν η εποχή άλλαζε εγκατέλειπαν την περιοχή. 

Όταν συμφώνησαν στην πώληση του Μανχάταν, στην καλύτερη περίπτωση -λένε οι ιστορικοί- 

θεώρησαν ότι παραχωρούσαν τα δικαιώματα κυνηγιού και αλιείας στους Ολλανδούς, οι οποίοι με τη 

σειρά τους το 1667 (με τη Συνθήκη της Μπρέντα) παρέδωσαν στους Άγγλους το Νέο Άμστερνταμ, που 

μετονομάστηκε σε Νέα Υόρκη και ουσιαστικά τους παρέδωσαν τα κλειδιά της ιστορίας. 



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Νέα Υόρκη.       

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πόλη-ίνδαλμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Νέα 

Υόρκη. Το «Big Apple» όπως ονομάζεται από τους 

Αμερικανούς, είναι το οικονομικό, εμπορικό, 

πολιτιστικό, ασφαλιστικό και τουριστικό κέντρο της 

χώρας. Είναι η πολυπληθέστερη πόλη της Αμερικής, 

η πόλη που έχει τους περισσότερους ουρανοξύστες, 

η πόλη με το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, η πόλη 

με το μεγαλύτερο μουσείο του δυτικού ημισφαιρίου, η 

πόλη με τη μεγαλύτερη αίθουσα θεάτρου στον 

κόσμο, η πόλη με τη μεγαλύτερη νεογοτθικού ρυθμού 

εκκλησία στον κόσμο, η πόλη με το μεγαλύτερο 

εμπορικό κατάστημα στον κόσμο, η πόλη με την πιο 

μοντέρνα Λυρική Σκηνή στον κόσμο. Η μητρόπολη 

του κόσμου. Μέσα της χωράνε όλοι οι λαοί και όλες 

οι φυλές. Γιάπηδες και φρικιά, γυαλιστερές λιμουζίνες 

και άστεγοι, χρώματα σ΄ όλες τις παραλλαγές, 

συνεχής κίνηση. Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Μια 

ζούγκλα που σε προκαλεί να την εξερευνήσεις. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 

στο Μανχάταν, το νησί όπου κτυπάει η καρδιά της 

πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Νέα Υόρκη (1η ολοήμερη ξενάγηση).  

Ολοήμερη  ξενάγηση στο Mid & Lower Manhattan με 

πούλμαν συνεχώς στην διάθεσή μας!  

Στη σημερινή μας μέρα περιλαμβάνεται η επίσκεψη 

πανοραμικά και με ενδιάμεσες στάσεις, στη διάρκεια 

της ολοήμερης ξενάγησης μας, περνάμε και 

βλέπουμε την 5η Λεωφόρο, το συγκρότημα 

Rockefeller, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Empire State 

Building, το κτίριο Flatiron, τη Union Square, το 

Greenwich Village, το SoHo, τη «Μικρή Ιταλία», την 

Chinatown, το Δημαρχείο της πόλης, το κτίριο 

Woolworth, το παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου, το 

καταπληκτικό Oculus, έργο του Calatrava (κόστισε 4 

δις δολάρια), το «Σημείο Μηδέν», το ολοκαίνουργιο 

One World Trade Center (Freedom Tower) που 

χτίστηκε στην θέση των δίδυμων πύργων, τις 2 

τεράστιες πισίνες με μαύρο γρανίτη – μνημείο για 

τους πεσόντες, την ελληνική εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου που ξαναχτίστηκε, το Παρεκκλήσι της Αγίας 

Τριάδας, τη Wall Street με το κτίριο του 

χρηματιστηρίου, το κτίριο του J. P. Morgan, τον 

περίφημο «Ταύρο του Χρηματιστηρίου» – και θα 

καταλήξουμε στις αποβάθρες του Battery Park, απ’ 

όπου αναχωρούν όλα τα πλοιάρια για το Staten 

Island, το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Elis Island. 

Επιστρέφοντας, θα δούμε το Tudor City και τα 

Ηνωμένα Έθνη, το σιδηροδρομικό σταθμό Grand 
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Central Terminal, το κτίριο Chrysler και θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, ολοκληρώνοντας 

ένα μεγάλο γύρο του νότιου τμήματος του νησιού. Ο 

αρχηγός σάς καθοδηγεί και σας προτείνει πάντα κάτι 

που να ταιριάζει στο γούστο, αλλά και στην αντοχή 

σας σε αυτήν την ανεπανάληπτη μεγαλούπολη που 

δεν κοιμάται ποτέ! Διανυκτέρευση.   

 

3η ημέρα: Νέα Υόρκη –  (2η ολοήμερη ξενάγηση, με 

κρουαζιέρα Circle Line).  

Κατά τη 2η ολοήμερη μας ξενάγηση θα κινηθούμε στο 

Upper Manhattan, στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του 

νησιού. Θα κάνουμε κρουαζιέρα στον Ποταμό 

Hudson, όπου θα μπορέσετε να βγάλετε καταπληκτικές 

φωτογραφίες των ουρανοξυστών του Μανχάταν από 

τα δύο ποτάμια που περιβάλλουν την Νέα Υόρκη.  

Ενδιάμεσα – στο πανοραμικό μέρος της ξενάγησης 

μας βλέπουμε μεταξύ άλλων  την περιοχή του 

Columbus Circle και του συγκροτήματος της Times 

Warner, θα δούμε το Lincoln Center, το οποίο στεγάζει 

την Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης - και 

συνολικά 11 οργανισμούς - η οποία εκπέμπει τις 

παραστάσεις της μέσω δορυφόρου σε ολόκληρο τον 

κόσμο, το κτίριο Dakota όπου έζησε και 

δολοφονήθηκε  ο John Lennon, το μεγαλειώδες 

Central Park και το Strawberry Fields,  τον τεράστιο 

Ναό του St. John the Divine, το Πανεπιστήμιο 

Κολούμπια, τον μοναδικό καθεδρικό ναό Riverside, τον 

Τάφο του στρατηγού Γκραντ, τη λεωφόρο Dr. Martin 

Luther King - ραχοκοκαλιά του Harlem, το Apollo 

Theater.  Επίσης θα περάσουμε από το Conservatory 

Garden, το νοσοκομείο Mount Sinai και μέσω του 

Museum Mile θα δούμε (εξωτερικά) το διάσημο 

μουσείο Guggenheim, Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στην αποβάθρα του Pier 83  για μια χορταστική 

κρουαζιέρα γύρω από το Νησί του Μανχάταν. Το 

πλοιάριο διαθέτει έναν μεγάλο, κλειστό, κλιματιζόμενο 

χώρο με καθίσματα και καντίνα, αλλά και ανοιχτό 

κατάστρωμα, ώστε ανεξαρτήτως καιρού να μπορείτε 

να θαυμάσετε από το «νερό» τους ουρανοξύστες, τις 

γέφυρες, το Άγαλμα της Ελευθερίας, τα πάρκα, τις 

γειτονιές και τη φύση της περιοχής, που με άλλον 

τρόπο δεν θα μπορούσατε να τα δείτε. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Νέα Υόρκη. Μέρα αφιερωμένη στα 

Μουσεία.    

Στη σημερινή μας μέρα περιλαμβάνεται η επίσκεψη 

στο Metropolitan Museum της Νέας 

Υόρκης (περιλαμβάνεται η είσοδος). Μια ολόκληρη 

ημέρα με ξεναγήσεις και επισκέψεις σε μουσεία. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το MoMa – Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Το μουσείο Φυσικής ιστορίας είναι το μεγαλύτερο 
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Λίμπεκ 

 

____ 

μουσείο του κόσμου, διαθέτει εκατομμύρια εκθέματα, 

ενώ έγινε ακόμα πιο γνωστό όταν γυρίστηκε εκεί η 

πολύ δημοφιλής ταινία "Μια νύχτα στο Μουσείο" με τον 

Μπεν Στίλερ. Διανυκτέρευση 

 

5η ημέρα: Νέα Υόρκη. Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετικά: 

Επισκέψεις σε μουσεία με την καθοδήγηση του 

αρχηγού σας. 

Στην ελεύθερη αυτή ημέρα μπορείτε να πάτε στο 

Rockefeller Center όπου μπορείτε να θαυμάσετε το 

πανύψηλο Χριστουγεννιάτικό δέντρο και το εορταστικό 

παγοδρόμιο και να δοκιμάσετε την επιδεξιότητά σας 

στο πατινάζ στην πολύχρωμη πίστα. Επίσης ανεβείτε 

στο Top of the Rock και απολαύσετε την θέα με τους 

ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης από ψηλά. Ακόμη μια 

βόλτα στο Central Park είναι must! Μπορείτε να το 

διασχίσετε με άμαξα καθώς επίσης και τα πολυτελή 

καταστήματα της 5ης Λεωφόρου. Μην ξεχάσετε να 

προγραμματίσετε μία επίσκεψη στο διάσημο Μουσείο 

Guggenheim.  

Όλοι όσοι συμμετέχετε αυτές τις ημέρες στο ταξίδι 

αυτό, με την βοήθεια και την καθοδήγηση του έμπειρου 

αρχηγού μας, θα  χορτάσετε  το «Μεγάλο Μήλο», και 

θα συνεχίσετε τις περιηγήσεις σας περπατώντας, ή 

παίρνοντας το μετρό, στο κέντρο του Μανχάταν. 

Χαθείτε στην  τόσο όμορφη αυτή πόλη, ή συνεχίστε με 

μια βόλτα με άμαξα μπροστά από το περίφημο 

Ξενοδοχείο Plaza, σήμα-κατατεθέν της Νέας Υόρκης. 

Απολαύστε μια διαδρομή γύρω από το Central Park· 

τώρα που η πόλη φοράει τα καλά της και  λάμπει 

κυριολεκτικά! 

 

6η ημέρα: Νέα Υόρκη. ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ    

Σήμερα έχει προγραμματιστεί μία ολοήμερη εκδρομή 

στην Ουάσιγκτον, προσφορά – δώρο του Versus. 

Η εκδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφ’ όσον 

το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Άλλως 

ακυρώνεται. 

Καθ’ ότι τον  χειμώνα υπάρχει πάντα αυτό το 

ενδεχόμενο. Παράκληση, για την συμμετοχή σας είναι 

απαραίτητη η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η δήλωση 

εκ των προτέρων στο γραφείο Versus. 

Πρόγραμμα: 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί οδικώς για την 

Ουάσιγκτον. Άφιξη και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε 

την περιήγησή μας από το περίφημο Καπιτώλιο το 

οποίο είναι το Κοινοβούλιο καθώς και η έδρα της 

Γερουσίας, χρονολογείται από το 1793, το δε 

επιστέγασμα της είναι το ίδιο εντυπωσιακό όπως και η 

ιστορία του κτίσματος. Είναι 79 μέτρα ύψος και είναι 

ακριβές αντίγραφο του Αγ. Πέτρου της Ρώμης. 

Ακριβώς απέναντι της όλης περιοχής δεσπόζει το 

μνημείο του Τζωρτζ Ουάσιγκτον, ένας τεράστιος 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

οβελίσκος, ύψους 153 μ. Μετά θα κατευθυνθούμε προς 

τον Λευκό Οίκο που χρονολογείται από το 1800 και 

αποτελεί μόνιμη προεδρική κατοικία. Καθ΄ οδόν για τον 

Λευκό Οίκο θα περάσουμε από την Εθνική Πινακοθήκη, 

το πολύ όμορφο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το 

Υπουργείο Οικονομικών, και μετά θα κατευθυνθούμε 

και θα επισκεφθούμε το μνημείο που έχει στηθεί προς 

τιμήν του Τ. Τζέφερσον. Κατόπιν θα περάσουμε να 

δούμε-επισκεφθούμε  το μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, 

με το άγαλμα του να δεσπόζει στο κέντρο του μνημείου. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε το μνημείο του Β’ Παγκοσμίου 

πολέμου με τις πανύψηλες πλάκες και το σιντριβάνι του.  

Τέλος θα επισκεφθούμε την Georgetown, την 

παλιότερη συνοικία της Ουάσιγκτον με την 

καταπληκτική αρχιτεκτονική και τους γραφικούς 

δρόμους της. Επιστροφή στη Νέα Υόρκη το βράδυ στο 

ξενοδοχείο μας. Μια γεμάτη και χορταστική μέρα.  

 

Για όσους δεν ακολουθήσουν την εκδρομή, ή την 

επόμενη μέρα, η Νέα Υόρκη έχει δραστηριότητες για 

όλα τα γούστα: Μπορείτε να επισκεφτείτε τα 

πολυκαταστήματα, αλλά και τα μικρά και μεγάλα 

μαγαζιά του κέντρου, τα ιδιαίτερα κτίρια/μουσεία 

ιστορίας της πόλης και των μεταναστών της. Ο 

αρχηγός σας θα σας προτείνει και θα σας κατευθύνει 

σε αυτό που σας ταιριάζει. Προτάσεις για το βράδυ 

είναι να παρακολουθήσετε μία παράσταση στο 

Μπρόντγουεϊ, καθώς και το δημοφιλές Birdland Jazz 

Bar της Νέας Υόρκης, βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά του φωτισμένου Bryant Park, ή επίσκεψη στον 

μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό του κόσμου 

Grand Central, που εξυπηρετεί καθημερινά 750.000 

ταξιδιωτών, είναι μέσα στα 10 πιο επισκέψιμα σημεία 

του πλανήτη με πάνω από 27 εκατομμύρια τουριστών 

το χρόνο, ενώ έχει εμφανιστεί σε αμέτρητες ταινίες που 

όλοι έχουμε αγαπήσει! 

 

7η-8η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ημέρες ελεύθερες.     

Ημέρες ελεύθερες στην εορταστική μεγαλούπολη. 

Άπειρα πράγματα μπορείτε να κάνετε. Επισκέψεις σε 

μουσεία, Γκαλερί, να ανεβείτε στο Empire State Building 

ή στο το ολοκαίνουργιο One World Trade Center 

(Freedom Tower) και άλλα πολλά και φυσικά να 

συνεχίσετε τα ψώνια σας.  

Εδώ συναντάμε τις γειτονιές όπου γυρίστηκαν 

αμέτρητες σκηνές από τις διάσημες σειρές «Ta 

Φιλαράκια» και «Sex and the city».  

Περπατήστε επίσης στην «Ελληνική» Astoria, τη 

συνοικία που αμέτρητοι μετανάστες από την Ελλάδα 

έκαναν δεύτερη πατρίδα τους, ή περάστε απέναντι στο 

Brooklyn και δείτε το πανέμορφο Park Slope στο οποίο 

έχουν γυριστεί πολλές ταινίες κλπ.  Αν το επιθυμείτε, και 

εφόσον το επιτρέπει και ο χρόνος, μπορείτε να 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

περπατήσετε μέρος της Γέφυρας του Μπρούκλιν και να 

θαυμάσετε την περίφημη αρχιτεκτονική της  και την θέα 

του ποταμού East River από ψηλά, καθώς και το άγαλμα 

της Ελευθερίας επάνω στο Liberty island στο βάθος του 

ορίζοντα. Η κρεμαστή γέφυρα, δεσπόζει στο 

Νεοϋρκέζικο skyline από τον 19ο αιώνα που 

κατασκευάστηκε και αποτελεί εμβληματικό σύμβολο της 

πόλης και ένα θαύμα μηχανικής, ακόμα και σήμερα. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Νέα Υόρκη – Εκπτωτικό Κέντρο Woodbury – 

πτήση επιστροφής. 

Για την τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας έχουμε 

προγραμματίσει το πρωί μετάβαση στο Εκπτωτικό 

Κέντρο Woodbury Commons Premium Outlet με VIP 

Booklet με πάνω από 240 επώνυμες μάρκες -  (Όσοι το 

επιθυμούν) Οι μεγαλύτερες μάρκες ένδυσης και 

υπόδησης σε μόνιμα χαμηλές τιμές βρίσκονται 

συγκεντρωμένες κυριολεκτικά στα πόδια σας… Ναι μεν 

το λιανικό εμπόριο «φοράει τα καλά του» στους 

δρόμους της Νέας Υόρκης, αλλά περίπου 75 χλμ. 

βορειότερα οι τιμές δεν υπάρχει περίπτωση να σας 

αφήσουν αδιάφορους. Μετά την επίσκεψή μας, και 

αφού… γεμίσουμε με ψώνια τις βαλίτσες μας, θα 

μεταβούμε στο αεροδρόμιο Newark  για να 

επιβιβαστούμε στην απευθείας πτήση μας για την 

Αθήνα.  

 

10η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναχώρηση 22/12 αφορά 13ήμερο 

πρόγραμμα με 3 επιπλέον διαν/σεις στη Νέα Υόρκη. 

Η αναχώρηση 23/12 αφορά 11ήμερο πρόγραμμα με 1 

επιπλέον διαν/ση στη Νέα Υόρκη.  

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την 

εκάστοτε αναχώρηση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Το πρόγραμμα κάθε αναχώρησης 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις ημέρες των 

αργιών, για την καλύτερη εκτέλεσή του, και 

αποτυπώνεται στο τελικό ενημερωτικό 

πρόγραμμα.  



 
 
 

 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  για αναχωρήσεις από 

Λάρνακα περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα 

– Λάρνακα . 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 27/12, 28/12, 29/12 – 10 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.499 
€ 1.679 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.309 
με τους φόρους 

 Επιβάρυνση μονόκλινου: + 900 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 23/12 – 11 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.679 
€1.859 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.489 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 990 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 22/12 – 13 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.840 
€ 2.020 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.650 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 1.170 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Το Versus αναλαμβάνει την έκδοση ESTA (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ)  

για λογαριασμό των πελατών του.  

Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη  

– εκτός από την προσκόμιση του διαβατηρίου σας –  

και η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου μας  

με τα στοιχεία που απαιτούνται  
και που ζητά η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης. 



 
 
 

 
 

 
Σημαντικές 

παρατηρήσεις 
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-

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. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ VISA 
Οι ταξιδιώτες των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

απαλλαγής από VISA για τις ΗΠΑ, με 

την έκδοση της ESTA, δεν μπορούν 

πλέον να κάνουν χρήση της 

δυνατότητας αυτής εάν έχουν ταξιδέψει 

ή βρίσκονται στο Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, 

Σομαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεμένη στις ή 

μετά την 1η Μαρτίου 2011 . 

Τα άτομα που δεν μπορούν πλέον να 

ταξιδέψουν με ESTA μπορούν να 

κάνουν αίτηση για μη-μεταναστευτική 

βίζα σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή 

Προξενείο των Η.Π.Α.  

Ενημερώστε το Versus εάν υπάρχει 

σφραγίδα των χωρών αυτών στο 

τρέχον διαβατήριο σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλώ επικοινωνήστε με τους 

πωλητές, στο γραφείο μας. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ 

 

 Απευθείας πτήσεις με την Emirates. Δικαιούστε να 

έχετε δωρεάν μαζί σας δύο βαλίτσες των 23 κιλών. 

 Ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη Marriott East Side 4*. 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, οδικές διαδρομές, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν. 

 Δώρο η εκδρομή στην Ουάσινγκτον. 

 Τρεις (3) πλήρεις ολοήμερες ξεναγήσεις στη Νέα 

Υόρκη. 

 Κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον και στο 

Μανχάταν. 

 Περιπατητικές βόλτες με τον αρχηγό σας. 

 Εκπτωτικά κουπόνια για το Macy’s και το Εκπτωτικό 

Κέντρο Woodbury Commons Outlet. 

 Έμπειρος, ειδικός Έλληνας αρχηγός του γραφείου 

μας, με γνώσεις των ΗΠΑ μαζί σας και όχι τοπικός 

ελληνόφωνος συνοδός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 

ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει), εκτός από: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, εισιτήρια των μέσων 

μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε στις 

προαιρετικές μας εξορμήσεις. 

 Γεύματα, ποτά ή άλλα έξοδα προσωπικής φύσεως.  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 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. €560 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, εισιτήρια των μέσων 

μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε στις 

προαιρετικές μας εξορμήσεις. 

 Πρωινό ή άλλα γεύματα, ποτά ή άλλα έξοδα 

προσωπικής φύσεως.  

 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) περιλαμβάνονται στο τελικό 

κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται 

επιτόπου από τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα 

προγράμματα. 

 



 
 
 

 
 

 
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 500€.  

 

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.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

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/


 
 
 

 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

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

 Βεβαιωθείτε ότι 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, προκειμένου 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.  

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

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στα έντυπά μας και στο σάιτ μας στο 

Ίντερνετ. Αν θέλετε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να 

σας αποσταλούν. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 
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. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

                     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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος 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 με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις 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, στο Σύνταγμα, 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! 


