
 

 

  

 
Αναχωρήσεις 2022: 14.10, 22.10, 23.10, 24.10, 12.11, 25.11     7 ημέρες 

Με έμπειρο Έλληνα αρχηγό που θα είναι συνεχώς μαζί σας  

και όχι μόνο τοπικό ελληνόφωνο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 

Με 2 διαν/σεις στο Άμπου Ντάμπι και σαφάρι 4x4 στην έρημο  
Με δύο ξεναγήσεις στο Ντουμπάι που θα σας αποκαλύψουν μία «άλλη» πλευρά της πόλης! 

Στο Ντουμπάι τo εξαιρετικό, πολυτελές και στην καλύτερη περιοχή, Pullman Jumeirah Lakes Tower 

5*/Voco Ντουμπάι 5*, στο Αμπου Ντάμπι το Park Rotana 5* 

 

Το άλλο Ντουμπάι του Versus 

Με διαμονή και στο Άμπου Ντάμπι, Monorail, 

Μουσείο του Λούβρου 



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντουμπάι 

Σαφάρι 4x4 στην έρημο 

Άμπου Ντάμπι 
 

Το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι 

Αλλιώς, με έμπειρο στην περιοχή 

Έλληνα αρχηγό, που θα είναι 

συνεχώς μαζί σας και όχι τοπικό 

ελληνόφωνα. 

 

Με 4 διανυκτερεύσεις στο Ντουμπάι 

και 2 στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και με 

εκτεταμένες ξεναγήσεις και όχι 

ελεύθερες ημέρες δημιουργήσαμε ένα 

ταξίδι εμπειρία, που θα βρείτε μόνο 

στο Versus travel.  

 
Ένα υπέροχο ταξίδι στο Ντουμπάι, που 

συμπυκνώνει κάποια από τα σημαντικότερα 

στοιχεία του πολιτισμού και της τεράστιας 

υποδομής ενός πραγματικά εντυπωσιακού 

προορισμού που αποτελεί παγκόσμια 

μητρόπολη και σπουδαίο τουριστικό κέντρο. 

Ξεκινάμε με δύο εκτενείς ξεναγήσεις στην 

πόλη του Ντουμπάι και της παραλιακής 

Τζουμέιρα, όπου συνειδητοποιούμε πως 

έχουμε μπροστά μας μια σύγχρονη πόλη και 

ένα σπουδαίο επιχειρηματικό κέντρο της 

Μέσης Ανατολής, ενώ τον επισκέπτη 

συναρπάζει η κατασκευή σπουδαίων έργων 

και εντυπωσιακών υπερσύγχρονων κτιρίων. 

Αφιερώνουμε ξεχωριστή ξενάγηση για το 

παλιό, παραδοσιακό κομμάτι του Ντουμπάι, 

και ξεχωριστή για το μοντέρνο τμήμα της 

πόλης, ώστε να αποκτήσουμε μία 

ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα του 

Ντουμπάι, πέρα από τις συνηθισμένες 

τουριστικές προσεγγίσεις. 

Συνεχίζουμε με ένα σαφάρι με 4Χ4 στην 

έρημο με τους χρυσούς αμμόλοφους και 

απολαμβάνουμε στο Desert Camp μια 

βραδιά αναβίωσης του τρόπου ζωής των 

Βεδουίνων. Ολοκληρώνουμε με το Άμπου 

Ντάμπι, σύγχρονη και κοσμοπολίτικη πόλη, 

συνώνυμη του πετρελαϊκού πλούτου και της 

χλιδής, με ενδιαφέροντα θρησκευτικά και 

πολιτιστικά αξιοθέατα τα οποία και θα 

επισκεφτούμε. Στο Άμπου Ντάμπι μια και 

αξιοθέατά του είναι πολλά, αφιερώνουμε 

δυο διανυκτερεύσεις και δυο ξεναγήσεις.  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα διαφορετικό ταξίδι-εμπειρία στο Ντουμπάι και όχι ένα 

απλό πρόγραμμα city break. Πρόκειται για μια 

ολοκληρωμένη εκδρομή στα Αραβικά Εμιράτα, που διαφέρει 

πολύ από τα συνηθισμένα προγράμματα της αγοράς. Με 4 

διανυκτερεύσεις στο Ντουμπάι και 2 στο Αμπου Ντάμπι, με 4 

πλήρεις ξεναγήσεις, 2 στο Ντουμπάι και 2 στο Αμπου Ντάμπι, 

με προαγορασμένη είσοδο στο μουσείο του Λούβρου στο 

Αμπου Ντάμπι και με το monorail - τρενάκι στο Ντουμπάι να 

περιλαμβάνεται, θα ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία. Σε αυτό 

συνεισφέρει και  το πλούσιο σαφάρι με 4 x 4 στην έρημο.  Το 

μεγάλο ατού όπως της εκδρομής είναι ο έμπειρος Έλληνας 

αρχηγός που θα είναι συνεχώς μαζί σας, γνωρίζει την 

ταξιδιωτική μας κουλτούρα και θα μας μυήσει στα μυστικά 

του προορισμού  με ειδικά σχεδιασμένες ξεναγήσεις και όχι 

επιδερμικές βόλτες. Στο Versus δεν χρησιμοποιούμε μόνο 

ελληνόφωνες τοπικούς ξεναγούς.  

➢ Απευθείας πτήσεις με Emirates. 

➢ Διαμονή σε εξαιρετικά ξενοδοχεία: το εξαιρετικό, πολυτελές 

και στην καλύτερη περιοχή, Pullman Jumeirah Lakes 

Tower 5* στο Ντουμπάι/Voco Ντουμπάι 5* για τις 

πασχαλινές αναχωρήσεις και Park Rotana 5* στο Άμπου 

Ντάμπι. 

➢ 1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης στο παραδοσιακό 

Ντουμπάι, 1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης του 

Άμπου Ντάμπι,  1 δείπνο Bbq στην έρημο με χορευτικό 

σόου (στο σαφάρι). 

➢ Έλληνας έμπειρος αρχηγός και όχι τοπικός ελληνόφωνος 

για περικοπή κόστους. Ο αρχηγός μας έχει εξαιρετική 

γνώση της περιοχής, και θα μας δείξει ένα άλλο πρόσωπο 

του Ντουμπάι, πέρα από συνηθισμένες τουριστικές 

προσεγγίσεις. 

➢ Σαφάρι στην αραβική έρημο με jeep 4X4. 

➢ Βεδουίνικη βραδιά στην έρημο, με παραδοσιακές 

αραβικές λιχουδιές και χορό της κοιλιάς. 

➢ Δύο ξεναγήσεις της πόλης του Ντουμπάι και της παραλιακής 

περιοχής Τζουμέιρα. Θα δούμε σε ξεχωριστή ξενάγηση το 

παλιό, παραδοσιακό κομμάτι του Ντουμπάι, και σε επόμενη 

ξενάγηση το μοντέρνο τμήμα της πόλης, ώστε να 

αφιερώσουμε στο κάθε ένα τον απαιτούμενο χρόνο.  

➢ Θα δούμε το Νησί του Φοίνικα από ψηλά με χρήση του 

monorail! ( Το εισιτήριο για το monorail, περιλαμβάνεται )  

➢ 2 διανυκτερεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, με επίσκεψη στο 

Μουσείο του Λούβρου, και με γεύμα. 

➢ Προαγορασμένη είσοδος στο μουσείο του Λούβρου για 

να αποφύγουμε της ουρές.  

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα πλούσιο ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχουμε μια ολοκληρωμένη γνωριμία με την «Πόλη 

του Χρυσού», το Ντουμπάι, αλλά και με το Άμπου Ντάμπι, του μεγαλύτερου από τα επτά εμιράτα και 

πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα 

απλό ταξίδι στο Ντουμπάι με μόνο μια ξενάγηση και όλα τα άλλα προαιρετικά, αλλά για μια 

ολοκληρωμένη εμπειρία - γνωριμία σε βάθος. Σε αυτό βοηθά η διήμερη ξενάγηση από έμπειρο 

αρχηγό στο Ντουμπάι, αλλά και η διήμερη διαμονή και ξενάγηση στο Αμπού Ντάμπι. Στη χώρα όπου 

η Δύση συναντά την Ανατολή, θα κινηθούμε μεταξύ των επιβλητικών ουρανοξυστών εκπληκτικής 

αρχιτεκτονικής και της ερήμου, που άλλοτε κάλυπτε όλη την επιφάνεια της περιοχής. Μέσα σε όλο 

αυτό το σύγχρονο κόσμο του ταξιδιού αυτού έχουμε καταφέρει να προσθέσουμε παραδοσιακά 

στοιχεία και πολιτιστικές επισκέψεις όπου θα μας γνωρίσουν τα Αραβικά εμιράτα αλλιώς. Θα δούμε 

πώς μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πενήντα ετών, η έρημος μετατράπηκε σε μία υπερσύγχρονη 

μεγαλούπολη με μεγάλες εκτάσεις πρασίνου… 

▪ Επισκεφτείτε εξαιρετικά κτίρια στην «Πόλη του Χρυσού», το μαγευτικό και χλιδάτο Ντουμπάι, αλλά 

και την παραλιακή περιοχή Τζουμέιρα. 

▪ Εκδράμετε στην πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το 

«Μανχάταν της Μέσης Ανατολής», το Άμπου Ντάμπι. 

▪ Γνωρίστε τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις των Βεδουίνων και των άλλων φυλών της ερήμου 

στο Desert Camp. 

▪ Βιώστε μια βεδουίνικη βραδιά στην έρημο με παραδοσιακές αραβικές λιχουδιές και χορό της 

κοιλιάς. 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 

Ένα πλούσιο ταξίδι στο Ντουμπάι, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχουμε μια ολοκληρωμένη 

γνωριμία με την «Πόλη του Χρυσού», το Ντουμπάι, και της παραλιακής περιοχής Τζουμέιρα. Επίσης 

θα εκδράμουμε για ένα σαφάρι με jeep 4X4 στην έρημο με βεδουίνικο δείπνο. Συνεχίζουμε για το 

Αμπου Ντάμπι στο οποίο αφιερώνουμε 2 διανυκτερεύσεις.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 14/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 209 20/10/2022 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 22/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 209 28/10/2022 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 23/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 209 29/10/2022 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 24/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 18:05 23:35 

ΕΚ 209 30/10/2022 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 10:50 15:00 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕY 90 12/11/2022 
ΑΘΗΝΑ – ΑΜΠΟΥ 

ΝΤΑΜΠΙ 
14:15 20:35  

ΕY 91 18/11/2022 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  – 

ΑΘΗΝΑ 
09:25 12:55 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΕΚ 210 25/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

ΕΚ 209 01/12/2022 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια φορά κι έναν καιρό…  
 

ήταν ένας σεΐχης που είχε μεγάλα όνειρα. Το βασίλειό του ήταν ένα τεμπέλικο λιμάνι στις 

ακτές του Περσικού Κόλπου που ψήνονταν στον ήλιο. Εκεί ζούσαν έμποροι, αλιείς 

μαργαριταριών και ψαράδες, οι οποίοι έδεναν τα σαπιοκάικα και τις βάρκες τους στις 

όχθες ενός στενού φιδωτού ποταμού που διέσχιζε την πόλη. Όμως, εκεί όπου οι άλλοι 

έβλεπαν μόνο ένα ποταμάκι, ο σεΐχης Ρασίντ Μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ έβλεπε μια μεγάλη 

εμπορική λεωφόρο. Μια μέρα του 1959 δανείστηκε κάμποσα εκατομμύρια δολάρια από 

τον πλούσιο γείτονά του, το Κουβέιτ, για την εκβάθυνση του ποταμού, έτσι ώστε να 

μπορούν να τον περνούν και πλοία. Έχτισε προβλήτες και αποθήκες και έκανε σχέδια για 

δρόμους, σπίτια και σχολεία. Κάποιοι έλεγαν ότι ήταν τρελός, όμως ο σεΐχης Ρασίντ πίστευε 

στη δύναμη που έχει μια νέα αρχή. Μερικές φορές έπαιρνε την αυγή το γιο του Μοχάμεντ 

και περπατούσαν μαζί στην άδεια προκυμαία, όπου του μιλούσε για το όνειρό του με 

ζωηρά λόγια και χειρονομίες. Και τελικά όλα έγιναν έτσι όπως τα είπε. Σήμερα κυβερνήτης 

του Ντουμπάι, ενός εκ των 7 αυτόνομων Eμιράτων, όπου μαζί με το Άμπου Ντάμπι, τη 

Σαρτζάχ, το Ατζμάν, το Ουμ αλ Καϊουάιν, το Ρας αλ Καϊμάχ και τη Φουτζάιραχ, αποτελούν 

το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο γιος του σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν 

Ρασίντ Αλ Μακτούμ, ο οποίος γύρω από το "ποταμάκι" έχτισε τα δικά του ουρανομήκη 

όνειρα, μεταμορφώνοντας το εωθινό όνειρο του πατέρα του σε ένα φαντασμαγορικό, 

κατάφωτο, κλιματιζόμενο σύμπαν ουρανοξυστών, όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο 

άνθρωποι. 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμπου Ντάμπι  

Το μεγαλύτερο από τα επτά Εμιράτα και 

πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Χτισμένο 

πάνω σε ένα νησί, συχνά αναφέρεται ως "το 

Μανχάταν" της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για 

μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις του κόσμου, 

με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή 

ξενοδοχεία, παλάτια και φαρδιές λεωφόρους. 

Η ανάπτυξή της οφείλεται στον μεγάλο πλούτο 

του Εμιράτου από κοιτάσματα πετρελαίου. Το 

Άμπου Ντάμπι, περήφανο για το 

συναρπαστικό μείγμα του Αραβικού 

πολιτισμού και του σύγχρονου τρόπου ζωής, 

προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

Το Yas Island, που σε μία συνολική έκταση 

2.500 εκταρίων φιλοξενεί πλήθος από 

τεράστιες οικιστικές και εμπορικές ζώνες 

καθώς και ξενοδοχεία γνωστών αλυσίδων. 

Εδώ βρίσκεται πλέον και η πίστα της F1.  

Το κυριότερο σημείο της πόλης όμως, είναι η 

Χρυσή Αγορά, όπου πωλούνται υπέροχα 

κοσμήματα, ενώ ανάμεσα στις βιτρίνες της 

προβάλλουν τα σχέδια όλων των σχεδιαστών 

της υφηλίου. 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το Εθνικό Μουσείο του Al Ain, που χτίστηκε στα τέλη του 

περασμένου αιώνα και διαθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον εθνογραφικό και αρχαιολογικό τμήμα.  

 

Περνώντας από το λιμάνι Ζέμπελ Άλι (το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι του κόσμου) θα δείτε 

εξωτερικά το μεγαλύτερο τζαμί των Εμιράτων, χωρητικότητας 40.000 πιστών. 

 

Η κουζίνα συνδυάζει τις παραδοσιακές μαγειρικές συνταγές με πολλές Δυτικές και 

Ασιατικές γεύσεις. Τα τοπικά ψάρια, λαχανικά και φρούτα είναι πολύ γευστικά. Μερικές από 

τις πλέον δημοφιλείς συνταγές περιλαμβάνουν το hummus, την chickpea, το tabbouleh 

(σιτάρι με μέντα και μαϊντανό), το makbous (πικάντικο πιάτο με αρνί και ρύζι), το ghuzi. 



 

 
 

Pullman Jumeirah Lakes Tower 5* – Dubai 

Το Pullman Dubai Jumeirah Lakes Towers βρίσκεται στο συγκρότημα Jumeirah Lakes Towers, κοντά 

στο λιμάνι Jebel Ali και το Media City. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, εξωτερική 

πισίνα και γυμναστήριο. 

Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στην πόλη και τη μαρίνα του Ντουμπάι. Περιλαμβάνουν τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης, μίνι μπαρ και καφετιέρα. Η σουίτα διαθέτει ευρύχωρο σαλόνι. Τα μπάνια είναι 

εξοπλισμένα με μπανιέρα και ντους. 

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι απέχει 30 λεπτά οδικώς από το Pullman Dubai Jumeirah Lakes 

Towers. Παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο κατόπιν αιτήματος. Η μαρίνα του 

Ντουμπάι βρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PULLMAN 5* DLX 

 

"Το ξενοδοχείο Pullman JLT, βρίσκεται στην περιοχή Jumeirah Lake Towers. Σε έναν 

από τους νέους οικισμούς του Ντουμπάι με περίπου 80 ουρανοξύστες, 

καταστήματα, εστιατόρια, πάρκα και όλα αυτά γύρω από 3 τεχνητές λίμνες. Είναι 

ιδανική περιοχή για διαμονή καθώς έχει 2 σταθμούς μετρό που σε λίγες στάσεις είστε 

στα μεγαλύτερα εμπορικά της χώρας, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στην περιοχή 

γύρω από τις λίμνες, ενώ σε λίγα λεπτά περπάτημα περνάτε απέναντι στον οικισμό 

Dubai Marina, μια εξίσου όμορφη περιοχή με ένα τεχνητό κανάλι και την περιοχή 

Jumeirah Beach Residence που μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα και το μπάνιο 

σας καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε ιδανικό, 

κομβικό σημείο για να απολαύσετε βόλτες, διασκέδαση αλλά και για να είστε σε 

κοντινές αποστάσεις από όλες τις μεγάλες κατασκευές και αξιοθέατα της πόλης που 

χρήζουν επίσκεψης." 

 



 

 
 

Voco Dubai 5* 

(για τις πασχαλινές αναχωρήσεις) 

 

ΖΗΣΤΕ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ VOCO DUBAI, AN IHG 

HOTEL 

Αυτό το ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στην Οδό Sheikh Zayed και 

αντιπροσωπεύει έναν κόσμο αβίαστης άνεσης και άνεσης, με μια συλλογή από στοχαστικές και 

παιχνιδιάρικες πινελιές, για να διασφαλιστεί ότι ο χρόνος σας μαζί μας θα είναι πραγματικά αξέχαστος. 

Προσφέρει θέα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι. Διαθέτει 4 εστιατόρια, εξωτερική πισίνα 

και ευρύχωρες αίθουσες συσκέψεων. Το εμπορικό κέντρο Dubai Mall και η Παραλία Jumeirah είναι 

προσβάσιμα σε μόλις 5 λεπτά οδικώς. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι προσβάσιμο σε 15 

λεπτά οδικώς από το ξενοδοχείο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Park Rotana 5* – Abu Dhabi 

Σε απόσταση 5 λεπτών από το Μεγάλο Τζαμί Sheikh Zayed, το Zayed Sports City, το Memorial Park 

Wahat Al Karama και το Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Αμπού Ντάμπι, το Park Rotana διαθέτει δωρεάν 

WiFi, 5 χώρους για φαγητό και ποτό και πολλές ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στο γυμναστήριο και το 

κέντρο ευεξίας. 

Το μοντέρνο και γεμάτο ενέργεια κατάλυμα προσφέρει 318 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 

σχεδιασμένα σε σύγχρονο στιλ, πολλά με θέα στη γέφυρα Sheikh Zayed ή το πάρκο Khalifa. Τα Club 

δωμάτια και οι σουίτες περιλαμβάνουν επίσης πρόσβαση σε ένα πολυτελές Club lounge που βρίσκεται 

στον 9ο όροφο. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται 30 λεπτά μακριά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι και το νησί 

Yas είναι προσβάσιμο σε 20 λεπτά με το αυτοκίνητο, παρέχοντας πολλές επιλογές τόσο για τους 

ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για τους επαγγελματίες ταξιδιώτες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

«Πόλη του Χρυσού», το Ντουμπάι. Άφιξη στο 

Ντουμπάι, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΝΤΕΪΡΑ – ΜΠΑΡ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΖΑΜΠΙΛ – γεύμα)  

Μετά το πρωινό ξεκινάμε την πρώτη μας ξενάγηση για 

να δούμε την παλιά πόλη του Ντουμπάι και να 

καταλάβουμε το πώς ξεκίνησαν όλα. Πρώτη μας 

επίσκεψη η περιοχή του Μπαρ Ντουμπάι και το 

κομμάτι της Μπαστάκια όπου βρίσκονται τα πρώτα 

«χτιστά» σπίτια του Ντουμπάι. Μια γραφική περιοχή με 

στενά δρομάκια την οποία θα διασχίσουμε πεζοί (αν 

το επιτρέπει ο καιρός λόγω υψηλών θερμοκρασιών 

κάποιους μήνες του χρόνου) για να καταλήξουμε στο 

μουσείο του Ντουμπάι που στεγάζεται στο πιο παλιό 

κτίριο της πόλης, το Φρούριο Αλ Φαχίντι. Στο μουσείο 

θα δούμε πως ζούσαν οι ντόπιοι πριν από την 

ανακάλυψη του πετρελαίου από βίντεο που θα 

παρακολουθήσουμε αλλά και από αναπαραστάσεις 

της καθημερινότητάς τους στο παρελθόν και έτσι θα 

έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της πόλης και της 

εξέλιξής της.  Εν συνεχεία θα φτάσουμε στο Creek, το 

κανάλι του Ντουμπάι όπου και θα επιβιβαστούμε στα 

Abra, τα πλωτά τους ταξί για να το διασχίσουμε και να 

φτάσουμε στην περιοχή της Ντέιρα. Εκεί βρίσκονται οι 

αγορές Χρυσού και Μπαχαρικών. Θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για να κάνετε τις αγορές σας σε 

μπαχαρικά, σουβενίρ και γιατί όχι σε χρυσό και μην 

ξεχάσετε το παζάρι στις τιμές. Σας προτείνουμε να 

δοκιμάσετε και ένα φυσικό χυμό από εξωτικά φρούτα 

όπως μάνγκο και αβοκάντο. Η ξενάγησή μας θα 

συνεχίσει με την περιοχή Ζαμπίλ όπου θα δούμε 

κάποια από τα παλάτια των Σεΐχηδων και θα 

σταματήσουμε για φωτογραφίες μπροστά από το 

παλάτι του σημερινού Σεΐχη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ 

Μπιν Ράσιντ Αλ Μακτούμ. Αν είμαστε τυχεροί θα 

δούμε και παγώνια να κάνουν βόλτα στην είσοδο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα είναι 

ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ  (ΤΖΟΥΜΕΪΡΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΜΑΡΙΝΑ – 

ΝΗΣΙ ΦΟΙΝΙΚΑ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΕΪΧ ΖΑΪΝΤ  – 

ΜΠΟΥΡΤΖ ΧΑΛΙΦΑ)  

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το κέντρο της πόλης 

ή αλλιώς Downtown. Θα κινηθούμε κατά μήκος του 
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Λίμπεκ 

 

____ 

δρόμου Σεΐχη Ζάιντ, του ενός από τους μεγαλύτερους 

και πιο κεντρικούς δρόμους όπου θα δούμε 

πανοραμικά τους δίδυμους πύργους του Ντουμπάι, 

την επέκταση του καναλιού Creek, το ψηλότερο 

ξενοδοχείο στον κόσμο και την κατασκευή του 

εναέριου μετρό τους. Μέσα από αυτή τη διαδρομή θα 

καταλήξουμε στα πόδια του ψηλότερου πύργου στον 

κόσμο του Μπουρτζ Χαλίφα, όπου θα κάνουμε 

στάση για φωτογραφίες. Στη συνέχεια, θα 

κατευθυνθούμε στο πάρκο Zabeel, όπου θα δούμε το 

Dubai Frame, μια εντυπωσιακή κατασκευή που 

μοιάζει με γιγάντια κορνίζα, η οποία αποτελείται από 

δύο πύργους 150 μ. ο καθένας, οι οποίοι στην 

κορυφή συνδέονται με μια γυάλινη γέφυρα. Κατόπιν, 

θα περιηγηθούμε στην περιοχή Downtown και στο 

Boulevard Street με τα υπέροχα μαγαζιά και θα 

συνεχίσουμε για την παραλιακή περιοχή της 

Τζουμέιρα. Εκεί θα κάνουμε στάση για φωτογραφίες 

στο ξενοδοχείο-κατάρτι Μπουρτζ Αλ Αράμπ. Θα 

συνεχίσουμε με στάση για φωτογραφίες σε ένα 

υπέροχο συγκρότημα με κάποια από τα πιο ακριβά 

ξενοδοχεία της πόλης. Η ξενάγησή μας συνεχίζεται με 

το τεχνητό νησί του φοίνικα Palm Jumeirah. Εκεί θα 

πάρουμε το εναέριο τρενάκι (monorail – κόστος 

20AED) για να δούμε το νησί από ψηλά, τα φύλλα με 

τις βίλες όλων των επωνύμων, το πάρκο 

Aquaventure και έτσι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα 

του πως είναι το νησί σαν κατασκευή. Θα βγάλουμε 

φωτογραφίες μπροστά από το ξενοδοχείο Ατλάντις 

και μετά αναχώρηση  για την περιοχή Ντουμπάι 

Μαρίνα. Στάση για φωτογραφίες μπροστά από τον 

ψηλότερο στριφτό πύργο στον κόσμο. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα είναι ελεύθερο. Θα 

σας προτείναμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολλά 

εμπορικά της πόλης όπως το Dubai Mall ή το Emirates 

Mall. Για το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια 

κρουαζιέρα στην Dubai Marina με δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - Σαφάρι στην έρημο με 4Χ4   

Το μεσημέρι  περίπου 15.30 θα μας παραλάβουν από 

το ξενοδοχείο οι οδηγοί – ξεναγοί μας για το σαφάρι. 

Μετά από περίπου 1 ώρα διαδρομή θα φτάσουμε στο 

σημείο όπου θα ξεκινήσει το σαφάρι. Δενόμαστε και 

ξεκινάμε να διασχίσουμε την έρημο που άλλοτε 

διέσχιζαν τα καραβάνια. Θα κινηθούμε με τα jeep 

πάνω στους αμμόλοφους ενώ θα κάνουμε και 

στάσεις για φωτογραφίες στους αμμόλοφους και στο 

ηλιοβασίλεμα. Η διαδρομή μας θα καταλήξει στις 

τέντες των Βεδουίνων όπου θα έχουμε το δείπνο μας. 

Εκεί θα έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα με 

καμήλες, χέννα τατουάζ, ναργιλέ και βέβαια να 

απολαύσουμε χορό της κοιλιάς και το χορό του 



 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δερβίση. Και όλα αυτά κάτω από τα αστέρια της 

ερήμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας γεμάτοι νέες 

εμπειρίες. 

 

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ – ΓΕΥΜΑ 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την 

πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το 

Άμπου Ντάμπι ή, όπως το λένε οι ντόπιοι, το «πράσινο 

Εμιράτο». Μετά από μια απόσταση 190 χλμ. (περίπου 

2 ώρες), και διασχίζοντας την περιοχή με τα 17 

παλάτια των γιων του Σεΐχη Ζάιντ με το προεδρικό 

παλάτι, φτάνουμε σε ένα από τα πιο όμορφα 

ξενοδοχεία στον κόσμο, το Emirates Palace. Ένα 

ξενοδοχείο-όνειρο με μάρμαρο, αλάβαστρο, γρανίτη 

και χρυσό σε όλους τους χώρους, όπου θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες. Το πρόγραμμά 

μας συνεχίζεται με το πολιτιστικό χωριό του Άμπου 

Ντάμπι, ένας χώρος που μας ταξιδεύει στο παρελθόν 

της πόλης. Η περιήγησή μας στην πρωτεύουσα 

ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Yas Island, το 

νησί όπου φιλοξενεί την πίστα της Φόρμουλα Ένα. 

Θα κάνουμε μια στάση για φωτογραφίες και μετά θα 

μπούμε στην είσοδο του  Ferrari World για 

φωτογραφίες και για τους λάτρεις αγορές 

αναμνηστικών από τη μεγαλύτερη boutique Ferrari 

στον κόσμο (δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στα 

παιχνίδια του πάρκου). Τελειώνοντας την ξενάγησή 

μας γεύμα και, στη συνέχεια, μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (2η ξενάγηση) 

Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στο Αμπού Ντάμπι και 

επισκεπτόμαστε το μεγαλοπρεπές Τζαμί του Σεΐχη 

Ζάιντ, όπου θα ξεναγηθούμε και θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για φωτογραφίες. Θεωρείται το πιο όμορφο 

τζαμί στον μουσουλμανικό κόσμο. Αφήνουμε πίσω 

μας το τζαμί και, μέσα από τον πανέμορφο 

παραλιακό δρόμο της πόλης, φτάνουμε στο Μουσείο 

του Λούβρου του Άμπου Ντάμπι όπου και θα 

επισκεφτούμε (είσοδος 60AED). Εκεί σας δίνεται ο 

χρόνος να θαυμάσετε το εκπληκτικό από 

αρχιτεκτονικής άποψης μουσείο και τα δεκάδες 

εκθέματα διαφόρων πολιτισμών που εκτίθενται 

μέσα.  Υπόλοιπη μέρα στη διάθεσή σας. Σας 

προτείνουμε να επισκεφτείτε ξανά το Emirates Palace 

για να απολαύσετε έναν γευστικό καπουτσίνο με 

νιφάδες από… χρυσό 24 καρατίων (χρειάζεται 

απαραιτήτως προκράτηση). Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ  

Αναχώρηση για το Ντουμπάι για την πτήση της 

επιστροφής μας με ενδιάμεσο σταθμό και άφιξη 

αυθημερόν στην Αθήνα. 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14.10 

€ 1.125 

€ 1.305 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.784 
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22.10, 23.10, 24.10, 25.11 

€ 1.170 
€ 1.350 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.829 
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12.11 

Πτήσεις με Etihad απευθείας για Αμπού Ντάμπι. 

Με την άφιξή μας στο Αμπού Ντάμπι μεταφερόμαστε στο Ντουμπάι. Η επιστροφή μας γίνεται 

απευθείας από το Αμπού Ντάμπι. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται όπως ακριβώς αναγράφεται. 

€ 939 
€ 1.119 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.598 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 320 € 

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 “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές.  

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Emirates. 

✓ Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο Pullman Jumeirah 

Lakes Tower 5* στο Ντουμπάι/Voco Ντουμπάι 5* και Park 

Rotana 5* στο Άμπου Ντάμπι. 

✓ 1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης στο παραδοσιακό 

Ντουμπάι. 

✓ 1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης του Άμπου Ντάμπι 

✓ 1 δείπνο Bbq στην έρημο με χορευτικό σόου (στο σαφάρι) 

✓ Θα δούμε το Νησί του Φοίνικα από ψηλά με χρήση του 

monorail! (Το εισιτήριο για το monorail, περιλαμβάνεται). 

✓ Προαγορασμένη είσοδος στο μουσείο του Λούβρου για 

να αποφύγουμε της ουρές. 

✓ Έλληνας πολύ έμπειρος στο Ντουμπάι αρχηγός και όχι 

τοπικός ελληνόφωνος. 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

✓ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 

Travel 

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 εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα 

καθώς και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

✓ Φόροι αεροδρομίων, 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 409€. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την είσοδο σας στο μεγάλο τζαμί 

στο Άμπου Ντάμπι είναι απαραίτητη ειδική ενδυμασία για τις 

γυναίκες : φούστα μακριά μέχρι τον αστράγαλο ή παντελόνι 

φαρδύ που να μην διαγράφεται το σώμα, μαντήλα για το 

κεφάλι και μακρυμάνικο πουκάμισο ή μπλούζα (όχι ντεκολτέ). 

 

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣE ΝΤΟΥΜΠΑΪ & ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

ΑΠΟ 01.04.2014, ΚΑΘΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΧΡΕΩΝΕΙ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, Ο 

ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ CHECK ΟUT. 

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 20 

DIRHAM ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΟΥ 

ΝΤΑΜΠΙ 15 DIRHAM. ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΛΟΙΠΟΝ, Η ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ 

ΕΙΝΑΙ: 20 DIRHAM Χ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ = 80 DIRHAM TO 

ΔΩΜΑΤΙΟ, ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ 20 €. 

 

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. 
 



 

 
 

 
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 300€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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/


 

 
 

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! 


