
 

Με απευθείας πτήσεις με Emirates 

Σαφάρι 4Χ4 στην έρημο, βεδουίνικη βραδιά, ξενάγηση πόλης Ντουμπάι,  

Eκδρομή στο Άμπου Ντάμπι 

Έλληνας αρχηγός - συνοδός και όχι τοπικός ελληνόφωνος 

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. 

Ντουμπάι 
Σαφάρι 4Χ4 στην έρημο, Άμπου Ντάμπι 

  

 

 
 

            Αναχωρήσεις: 24.12, 29.12, 04.01                                                                 6 ημέρες 

 

 Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι 

 Με Έλληνα αρχηγό και όχι τοπικό ελληνόφωνο 

Απευθείας 

πτήσεις με 



 

…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. 



 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 210 24/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

ΕΚ 209 29/12/2017 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 210 29/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:40 00:15 

ΕΚ 209 03/01/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 12:10 15:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΕΚ 210 04/01/2018 ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 17:55 00:20 

ΕΚ 209 09/01/2018 ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΘΗΝΑ 11:50 15:25 

H διαφορετικότητα του Versus  
 Απευθείας πτήσεις με Emirates. 

 

 Έλληνας αρχηγός και όχι τοπικός ελληνόφωνος για περικοπή κόστους. 

 

 Σαφάρι στην Αραβική Έρημο με jeep 4X4. 

 

 Βεδουίνικη βραδιά στην έρημο, με παραδοσιακές αραβικές λιχουδιές και χορό της κοιλιάς. 

 

 Πλήρης ξενάγηση της πόλης του Ντουμπάι και της παραλιακής περιοχής Τζουμέιρα. 

 

 Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα. 

 

 

Όλα μέσα στην τιμή!! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

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

«Πόλη του Χρυσού», το Ντουμπάι, αλλά και τη δυνατότητα επίσκεψης του όμορου Άμπου Ντάμπι, 

του μεγαλύτερου από τα επτά εμιράτα και πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων. 

Το Versus Τravel πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό και τις ξεχωριστές ημέρες των εορτών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τη δυνατότητα πραγματοποίησης σαφάρι με 4X4 στην 

Αραβική Έρημο αλλά και βεδουίνικης βραδιάς με παραδοσιακές αραβικές λιχουδιές και χορό της 

κοιλιάς. Μια κοσμοπολίτικη πρόταση με τη σφραγίδα του Versus! 



Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
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 μια εκτενή ξενάγηση 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. 

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 

εκδρομή στο «Μανχάταν της Μέσης Ανατολής», 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Απολαύστε την Πρωτοχρονιά σας στο Ντουμπάι. Έχετε τη δυνατότητα να περάσετε μια φαντασμαγορική 

αλλαγή του Νέου Έτους στο Ντουμπάι. Στην «Πόλη του Χρυσού» υποδέχονται τον καινούργιο χρόνο (παρόλο 

που ως μουσουλμάνοι δεν γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά την ίδια μέρα) με τον πιο εντυπωσιακό 

τρόπο και με εορτασμούς και εκδηλώσεις που πραγματικά καθηλώνουν και μαγεύουν ολόκληρο τον πλανήτη. 

Επίκεντρο των φαντασμαγορικών εορταστικών εκδηλώσεων είναι τρία βασικά σημεία στην πόλη του 

Ντουμπάι: ο πύργος Burj Khalifa, που με τα 828 μέτρα του είναι το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το ξενοδοχείο 

και θεματικό πάρκο Atlantis και το κτίριο - σύμβολο της πόλης, το μοναδικό επτάστερο ξενοδοχείο του κόσμου, 

το Βurj Al Arab. 

Σε αυτά τα τρία σημεία οι εορτασμοί περιλαμβάνουν 

μια πληθώρα εκδηλώσεων μέσα από μία άτυπη 

«κόντρα» ως προς το πιο από τα τρία αυτά κέντρα θα 

οργανώσει τον πιο φαντασμαγορικό εορτασμό για 

την Πρωτοχρονιά και την υποδοχή του νέου έτους!  

Έτσι κάποια από αυτά που πραγματοποιούνται με 

αφορμή τον ερχομού του Νέου Έτους είναι: Beach 

party με θεάματα και βεγγαλικά στην παραλία του Burj 

Al Arab, show με δελφίνια και υποβρύχιοι εορτασμοί με 

βεγγαλικά στο Atlantis, εορτασμοί με διάσημους 

τραγουδιστές, ηθοποιούς και σιντριβάνια που 

χορεύουν σε συνδυασμό με καταιγισμό βεγγαλικών 

στο Burj Khalifa.Ό,τι και να επιλέξετε, το σίγουρο είναι 

πως θα περάσετε υπέροχα και η Πρωτοχρονιά αυτή 

θα σας μείνει αξέχαστη. 

Απλώς επιλέξτε τι σας ταιριάζει ή ίσως το πιο ψηλό και 

εντυπωσιακό σημείο στην πόλη και διασκεδάστε την 

αλλαγή του χρόνου μέσα σε χιλιάδες βεγγαλικά. 

Να έχετε μια όμορφη ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!!!! 

 

 

 

 

http://www.inews.gr/t/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC_protochronia.htm


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ: 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 ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Το σημερινό μας πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γνωριμία μας με την πόλη. Η ξενάγησή μας ξεκινά από την 

Τζουμέιρα, όπου θα επισκεφτούμε το Μεγάλο Τζαμί. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τέμενος με δυνατότητα 

στέγασης 1.200 πιστών, ο δε μιναρές των 70 μέτρων είναι ο υψηλότερος στο Ντουμπάι. Ακολουθώντας την 

παραλιακή λεωφόρο με τις κομψές και ακριβές βίλες θα κάνουμε μια στάση στην παραλία της Τζουμέιρα, 

προκειμένου να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το πολυτελέστερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Μπουρζ 

αλ Άραμπ (Burj al Arab). Χτισμένο σε ένα τεχνητό νησί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την ακτή, 

μοιάζει σαν πανί ιστιοπλοϊκού, ενώ το επίσης πολυτελές ξενοδοχείο Jumeirah Beach στην ακτή αποτελεί το 

σκαρί του πλοίου. Συνεχίζουμε για ακόμα ένα πολυτελές ξενοδοχείο, την πολιτεία «Mαντίνα Τζουμέιρα», μία 

τεχνητή παλιά αραβική πόλη, που θα σας εντυπωσιάσει. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νησί Φοίνικα (Palm 

Island), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να φωτογραφίσουμε το μοναδικό ξενοδοχείο - θεματικό 

πάρκο και σημαντικό αξιοθέατο της πόλης, το «Ατλαντίς». Ακολουθώντας τη λεωφόρο Sheikh Zayed, θα 

κατευθυνθούμε στο «μικρό Μανχάταν», μια περιοχή με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, μεταξύ των οποίων 

ξεχωρίζουν το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (World Trade Center), τα Emirates Towers και το ύψους 804 μέτρων 

Burj Dubai, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου! Μέσω της λεωφόρου Zabeel θα περάσουμε από τα παλάτια του 

σεΐχη Μοχάμεντ και του σεΐχη Ρασίντ, απ’ όπου θα πάρουμε μια μικρή γεύση του πλούτου και της χλιδής των 

εμίρηδων. Επόμενος σταθμός μας για φωτογραφίες, το Dubai Creek, το μήκους 14 χιλιομέτρων ποτάμι. Ο 

δρόμος μας οδηγεί στο παρελθόν και στην Bastakiya, μία από τις παλαιότερες περιοχές στο Ντουμπάι, ενώ 

η επίσκεψη στο Μουσείο του Ντουμπάι, το οποίο στεγάζεται στο οχυρό Al Fahidi, θα μας δώσει μια σαφή 

εικόνα για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των ντόπιων επί σειρά αιώνων, πριν από την τεράστια ανάπτυξη 

των τελευταίων δεκαετιών. Διασχίζοντας το souk των υφασμάτων θα επιβιβαστούμε σε άμπρες (παραδοσιακά 

θαλάσσια ταξί), για να διασχίσουμε το ποτάμι. Φτάνοντας στην ακτή, μας περιμένουν το souk των 

μπαχαρικών και το souk του χρυσού - μια θαυμάσια ευκαιρία για ψώνια σε ένα περιβάλλον, όπου τα χρώματα 

και τα αρώματα της Ανατολής πραγματικά σε συνεπαίρνουν. Επιστροφή στο ξενοδοχ 

είο μας. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ – εκδρομή στο ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ  

Κατά τη σημερινή ημέρα θα εκδράμουμε στο γειτονικό 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 μία από τις πιο μοντέρνες πόλεις του 

κόσμου, με εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, παλάτια και φαρδιές λεωφόρους. Η 

ανάπτυξη αυτή οφείλεται φυσικά στον μεγάλο πλούτο του εμιράτου από τα κοιτάσματα πετρελαίου. Άφιξη και 

ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτούμε το φαντασμαγορικό Sheikh Zayed 

Mosque, το μεγαλύτερο, περίτεχνο και εντυπωσιακότερο τζαμί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το έκτο 

κατά σειρά μεγαλύτερο του κόσμου. Στη συνέχεια θα δούμε το Emirates Palace, ένα ξενοδοχείο - παλάτι με 

αραβική αρχιτεκτονική, την παλιά κατοικία του σεΐχη, το παλαιότερο κτίριο στο Άμπου Ντάμπι, στο οποίο 

στεγάζεται το μουσείο, αλλά και το Πολιτιστικό Χωριό, όπου αναπαρίστανται ο τρόπος ζωής και οι 



παραδόσεις των Βεδουίνων και των άλλων φυλών της ερήμου. Θα ακολουθήσει βόλτα στην κομψή 

παραλιακή λεωφόρο Κορνίς και επίσκεψη στο προάστιο Ρας Αλ Αχτάρ, όπου θα δούμε το Προεδρικό 

Ανάκτορο. Μετά την ξενάγησή μας ακολουθεί γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο και αναχώρηση για το 

Ντουμπάι, όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. Κατά τη διαδρομή της επιστροφής θα περάσουμε από το Yas 

Island, στο οποίο έχει δημιουργηθεί το πρώτο παγκοσμίως θεματικό πάρκο της Ferrari. Εκεί θα έχουμε χρόνο 

για φωτογραφίες (δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

Για το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσετε εν πλω σε κάποιο από τα παραδοσιακά σκάφη που κάνουν 

κρουαζιέρες στο Dubai Creek. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4) 

Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια εντελώς 

διαφορετική εμπειρία, το σαφάρι με jeep 4X4 στην 

έρημο. Αφήνοντας το Ντουμπάι και την 

ασφαλτοστρωμένη εθνική οδό, κατευθυνόμαστε 

προς την έρημο. Ύστερα από μια σύντομη στάση 

στον σταθμό συγκέντρωσης της αποστολής και έναν 

γρήγορο έλεγχο των οχημάτων, ξεκινά η πραγματική 

διασκέδαση. Ως άλλα τρενάκια σε λούνα παρκ, τα 

jeep κινούνται στους χρυσούς αμμόλοφους με 

κατεύθυνση τον υψηλότερο από αυτούς, όπου θα 

σταματήσουμε για να απολαύσουμε τη 

μεγαλοπρέπεια της ερήμου και το ηλιοβασίλεμα. 

Καταλήγουμε στο Desert Camp, έναν ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, που θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να δούμε από κοντά τον τρόπο με τον 

οποίο ζούσαν οι Βεδουίνοι, πριν τον εκμοντερνισμό 

και την τουριστική ανάπτυξη του Ντουμπάι τις 

τελευταίες δεκαετίες. Στον καταυλισμό μας περιμένει 

δείπνο με αραβικά εδέσματα κάτω από τον έναστρο ουρανό. Παράλληλα, θα μας δοθεί η ευκαιρία να 

ιππεύσουμε καμήλες, να ενδυθούμε τις παραδοσιακές φορεσιές των Βεδουίνων, να καπνίσουμε shisha, αλλά 

και να κάνουμε henna tattoo. Και ενώ το δείπνο εξελίσσεται, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν χορεύτριες belly 

dancing, όπου, πέρα από το να σαγηνεύσουν το κοινό με τα εντυπωσιακά λικνίσματά τους, δεν θα διστάσουν 

να μας μυήσουν στα μυστικά της αραβικής μουσικής και της τέχνης τους. Αργά το βράδυ επιστρέφουμε στο 

ξενοδοχείο μας. Όσοι επιθυμείτε να συνεχίσετε τη βραδινή σας διασκέδαση, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το 

Vu’s Bar στο Emirates Towers, το διάσημο Buddha Bar, και το Bar 44 στο Gosvernor House. Διανυκτέρευση.  

 

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

Μέρα ελεύθερη για αγορές. Σιο Ντουμπάι – την καταναλωτική πρωτεύουσα της Μέσης Ανατολής μπορείτε να 

βρείτε ευκαιρίες στα σουκ όπως χαλιά, ηλεκτρονικά είδη, χρυσός και υφάσματα. Διαθέτει εκπληκτικά εμπορικά 

κέντρα και διάφορα φεστιβάλ με ευκαιρίες αγοράς. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 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  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  δεν απαιτείται 

πέρασμα από Αθήνα. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/12, 04/01  

Ξενοδοχείο Double Tree by Hilton Hotel & Residences Al Barsha 4* 

890 € 
1050 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 290  € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29/12 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΕ  

 Ξενοδοχείο  Novotel Dubai Al Barsha 4* 

 999 € 
1159 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου: +€ 370 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (Emirates) 

Ξενοδοχείο 4* με πρωινό καθημερινά 

1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης πόλης 

1 γεύμα μετά το τέλος της ξενάγησης του Άμπου Ντάμπι 

1 δείπνο Bbq στην έρημο με χορευτικό σόου (στο 

σαφάρι) 

Περιηγήσεις, ξεναγήσεις με Έλληνα αρχηγό και όχι 

τοπικό ελληνόφωνο (θα σας περιμένει στο Ντουμπάι για 

την αναχώρηση 29/12) 

Έλληνας αρχηγός-συνοδός 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 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. 310  € 

 Υποχρεωτικό γκαλά Πρωτοχρονιάς  31/12 140 € για την αναχώρηση 29/12/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει. 

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

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια 

φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.  

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

τηλέφωνα, e-mail κ.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 

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΚΑΘΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΑΝΑ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ CHECK ΟUT.  

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.  

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.  

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ  Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 15 DIRHAM ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ.  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΛΟΙΠΟΝ, Η ΧΡΕΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ: 

15  DIRHAM  Χ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ = 45 DIRHAM TO  ΔΩΜΑΤΙΟ* 

*15 DIRHAMS ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ 3,6 € 

  45 DIRHAM = 10,80 €  



 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

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

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωριστεί 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. 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"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  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

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

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 

Συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας 

στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας 

αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα 

στοιχεία που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 300 € κατ’ άτομο εντός της 

χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας 

κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων 

(έως και 18). Σας συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα 

είτε από το τμήμα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

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

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφτείτε. 

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

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

για να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. 

Το Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί 

σε κάποιο αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με 

αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική 

ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του 

γραφείου μας.   
 



 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα 

οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που 

επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους 

ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς 

ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί 

μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές 

φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  

 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα 

ξεχάσουμε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για 

τα 15 χρόνια του Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη 

Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και 

Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον 

αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων 

στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας 

ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης 

είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς 

του χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις 

καταδύσεις και ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία 

μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

 

 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια 

προκαταβολής και άλλων καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην 

Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 



 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε 

από τις αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής 

αγοράς. Οι αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν 

πάντα την επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία 

τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που 

είναι η περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες 

εκδρομές και υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 

εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους 

τα προγράμματα του Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα 

λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω 

της τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη 

για τις αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις 

ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε 

καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα 

προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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

πάθος μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον 

θεμέλιο λίθο τον Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με 

πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες 

που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν 

αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα μέλους.  

 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και 

έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, 

η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί 

τις Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και 

θεματικές βραδιές με σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία 

μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των 

γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική 

μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και 

φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές 

συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και κουβεντούλα 

με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  αεροδρομίου, 

6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 



Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια 

διαφορετική όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη 

θάλασσα ). Το Astir  Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, 

στα φυσικά θαύματα του πλανήτη μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. 

Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα 

καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει "οδηγίες πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της 

περιφέρειας να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε 

να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο 

θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

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

καλύτερα στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε 

και θα είναι δίπλα σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε 

μέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

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

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

δίνει η μεγάλη συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν 

πραγματοποιηθεί στο Versus Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

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

ελληνικής αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, 

αλλά πλέον και στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το 

"μικρόβιο" της ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar 

Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, 

όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish 

Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

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

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



νου σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

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

ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για 

Αμερικάνους ή βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που 

αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα 

και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

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

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

άλλων καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

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

ασφάλεια ενός μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας του ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 

 

 

 


