
 

 

 

 

 

 

  

 Αναχωρήσεις: 24.01, 08.02, 06.03 , 09.03, 21 & 22.03 &18 &19.04.19               4, 5, 6 ημέρες 

 

Παρίσι 

Το Παρίσι σε συνεπαίρνει με τα μνημεία του, το αρχιτεκτονικό του στυλ και τa πολιτιστικά δρώμενα σε κάθε του 
σημείο. Κάθε τετράγωνο έχει ψυχή, έχει μια διαφορετική αίσθηση, κρύβει μια ιστορία.  Μυρωδιές, εικόνες, ήχοι και 
γεύσεις που δεν συναντάς πουθενά αλλού. Και αυτή η γλώσσα… την ακούς και μοιάζει με κελάιδισμα, μπορεί 
να σε κάνει να ερωτευτείς μόνο με ένα "Bonjour!" Αυτό είναι τούτη η πόλη: η αρχοντιά και η παράδοσή της, που 
είναι πανταχού παρούσες. 

Η πόλη του Φωτός, η καρδιά της μόδας και της διασκέδασης 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
6 ημέρες 

 
5 ημέρες 

 

6 ημέρες 

 
4 ημέρες 

 
5 ημέρες 

 
 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 24/01/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1532 29/01/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 09:40 13:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 08/02/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 12/02/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 06/03/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 11/03/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 09/03/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 12/03/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 21/03/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 25/03/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 



 

 
 

5 ημέρες 

 
6 ημέρες 

 
 
6 ημέρες 

 
 
 
 
 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 22/03/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 26/03/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 18/04/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 23/04/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 
Διαδρομή 

(Από ⇒ Προς) 
Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 19/04/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

ΑF 1032 24/04/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20:45 00:55 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
    
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣΙ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ- 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση σας 
και αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Παρισιού και μετά την παραλαβή των 
αποσκευών σας, θα σας περιμένει ο επίσημος 
ελληνόφωνος ξεναγός μας. Μεταφορά στην πόλη και 
ξεκινάμε την ημέρα μας με μια πανοραμική ξενάγηση στα 
αξιοθέατα του Παρισιού. Θα ξεκινήσουμε από το έμβλημα 
της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το Τροκαντερό όπου θα 
έχουμε χρόνο να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη 
συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, τη 
διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι 
φωτισμένη, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας 
Κονκόρντ (Πλατεία Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της 
Όπερας, τις πολυσύχναστες λεωφόρους Grands 
Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου με τις φημισμένες 
πυραμίδες του, τη Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, 
τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο. Σειρά έχει η 
επιβλητική Notre Dame (Παναγία των Παρισίων) καθεδρικός 
γοτθικού ρυθμού, με τα περίφημα γλυπτά και το 
εντυπωσιακό βιτρώ, το Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του 
Λουξεμβούργου, η περιοχή Σαιν Ζερμαίν με τις καλλιτεχνικές 
γειτονιές και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε το Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, που 
στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, όπου 
θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε την τέχνη των γαλλικών 
αρωμάτων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 
Χρόνος για ξεκούραση.   Το βράδυ αν επιθυμείτε βγείτε μια 
βόλτα για μια πρώτη γνωριμία με την παριζιάνικη 
πρωτεύουσα. 
 
2η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ 
– KHΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα απολαύσουμε 
την ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με 
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. Τα ανάκτορα-πρότυπο των 
περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη μας περιμένουν. Θα 
επισκεφτούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την αίθουσα των 
καθρεφτών, μήκους 70 μέτρων. Στις οροφές και στους 
τοίχους δεσπόζουν οι τοιχογραφίες και άλλα διάφορα έργα 
τέχνης από τους καλύτερους ζωγράφους της Ευρώπης 
εκείνης της εποχής, με ανεκτίμητη αξία.  Τα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών είναι γνωστά και για τους τεράστιους κήπους 
του μαζί με πολλά συντριβάνια και αγάλματα.  Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο Μουσείο του 
Λούβρου, θα ξεκινήσουμε με τους πανέμορφους Κήπους 
που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το Μουσείο (Κήπους 
Κεραμικού - Jardin de Tuileries), και περπατώντας ανάμεσα 
στα δέντρα και στα λουλούδια θα φτάσουμε στην είσοδο 
του Λούβρου. Εκεί θα απολαύσουμε μια ξενάγηση σε ένα 
από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου με περισσότερα 
από 30 χιλιάδες εκθέματα και περισσότερους από 10 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο! Θα ξεναγηθούμε στην 
Ελληνική και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε μεταξύ 
άλλων και τις τρεις Βασίλισσες του Λούβρου, την Αφροδίτη 
της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την 
αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Επιπλέον θα 
θαυμάσουμε πίνακες της Αναγέννησης, έργα 
νεοκλασικισμού και ρομαντισμού. Στο σημείο αυτό ο 
ξεναγός μας θα σας δώσει οδηγίες για τις μετέπειτα 
κατ’ιδίαν προαιρετικές σας δραστηριότητες. Βρίσκεστε στο 
κέντρο της πόλης και μπορείτε να κάνετε βόλτα στα 
καταστήματα ή αν θέλετε μπορείτε να ανεβείτε στο Παλαί ντε 
Σαγιώ για μια μοναδική φωτογραφία του Πύργου του Αϊφελ 
και αν θέλετε περπατήστε μέχρι το μεγαλοπρεπές αλλά και 
κομψό ατσάλινο δημιούργημα. Σχετικά κοντά βρίσκεται το 
Μουσείο d’Orsay, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 
1898 ως κτήριο κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού. Εκεί 
στεγάζονται εκθέματα γλυπτικής, ζωγραφικής, αντικειμένων 
έργων τέχνης (Objets d' Art), αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας 
και γραφικών τεχνών.  
Το βράδυ, για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του 
Παρισιού, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το 
φαντασμαγορικό σώου του Paradis Latin, στο θέατρο που 
το έχει σχεδιάσει ο Άιφελ, με πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες 
χορεύτριες, με παραδοσιακό γαλλικό χορό καν-καν, 
ζογκλέρ, και διασκεδαστικό showman 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΤΙΣΝΕΪΛΑΝΤ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα επισκεφτούμε τον 
μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, την Disneyland, που 
δημιουργήθηκε σ' ένα απέραντο χώρο με λίμνες, δάση και 
κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από το Παρίσι. 
Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια  παλάτια  και  
ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον 
κόσμο της φαντασίας.  Θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε 
πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες! Πανέμορφο θέαμα η 
παρέλαση, όπου σκορπώντας χρώμα, μουσική και μαγεία, 
ο Μίκυ και οι φίλοι του διασχίζουν το πάρκο μέσα σε μια 
απίστευτη ατμόσφαιρα, για να κλείσουν την παρέλασή τους 
με ένα φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη. Ταξιδέψτε με 
τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην 
‘Χώρα της Περιπέτειας’, χαθείτε στο άπειρο μ' ένα 
διαστημόπλοιο στο ‘Βουνό του Διαστήματος’. Ανεβείτε στα 
άλογα του ‘Καρουσέλ του Λάνσελοτ’, συναντήστε τον 
Πινόκιο, το Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά 
νάνους στη ‘Χώρα της Φαντασίας’. Δίπλα στο πάρκο της 
Ντίσνευλαντ, ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του 
κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt 
Disney Studios, το οποίο αποτελείται από 4 θεματικές 
ενότητες που προτείνουν υπέροχες ατραξιόν και θεάματα 
που κόβουν την ανάσα. Από τα top θεάματα είναι τα 
Crush’s Coaster, Stitch, Rock’n’Roller Coaster, κ.ά. 
Επιστροφή στο Παρίσι με όμορφες αναμνήσεις! 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΩΙΝΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΜΟΝΜΑΡΤΗ)  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να 
γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και 
Printemps αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας 
έχουμε δώσει. Οι βιτρίνες τους είναι τόσο εντυπωσιακά 
στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό σκηνικό, 
με ζωηρά χρώματα και κινούμενες φιγούρες. Νωρίς το 
απόγευμα θα περάσει το πούλμαν να σας πάρει από το 
ξενοδοχείο σας και μαζί με τον ξεναγό μας θα μεταφερθείτε 
στον Πύργο του Άιφελ για να πάρετε μαζί το καραβάκι για 
την όμορφη κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα Bateaux 
Parisiens. Θα κυλήσετε απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες 
και θα δείτε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά μόνο 
με πλοιάριο! Θα κάνετε το γύρο από το νησάκι Ιλ ντε λα Σιτέ 
και θα θαυμάσετε την επιβλητική Παναγία των Παρισίων 
(Notre Dame de Paris), θαυμαστό αρχιτεκτονικό μνημείο 
γοτθικού ρυθμού γνωστό και από το ομώνυμο 
μυθιστόρημα με τον Κουασιμόνδο. Στη συνέχεια 
αποβίβαση από το πλοιάριο και μαζί με τον ξεναγό μας θα 
πάρουμε το μετρό (έξοδα ατομικά) και θα μεταφερθούμε 
στην γραφική Μονμάρτη για να απολαύσουμε μια βόλτα 
με τα πόδια με ξενάγηση στην μποέμ συνοικία της πόλης 
που είναι χτισμένη πάνω στο λόφο: θα θαυμάσουμε την 
εκκλησία Sacre Coeur (Bασιλική της Ιερής Καρδίας), θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια, θα επισκεφτούμε 
την Πλατεία με τους ζωγράφους και θα πάρουμε μια γεύση 
από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Η Μονμάρτη ήταν η γειτονιά 
που έζησαν ο Βαν Γκογκ, ο Τουλούζ Λοτρέκ, ο Πικάσσο,  
των οποίων θα δούμε τα ατελιέ (εξωτερικά γιατί πλέον είναι 
κατοικημένα σπίτια). Χρόνος ελεύθερος να συνεχίσετε για 
ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα bistrot, 
μπαράκια και  boites της περιοχής. Η επιστροφή σας στο 
ξενοδοχείο γίνεται ιδίοις εξόδοις.  
 
5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να γνωρίσετε 
τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να επισκεφθείτε τα 
πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps 
αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε 
δώσει. Οι βιτρίνες τους είναι τόσο εντυπωσιακά 
στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό σκηνικό, 
με ζωηρά χρώματα και κινούμενες φιγούρες! Στο εσωτερικό 
των Galleries Lafayette θαυμάστε το εντυπωσιακό 
πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζει το 
εσωτερικό του κτιρίου από κάτω έως την κορυφή! 
Εναλλακτικά περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή 
Μαραί (Marais) στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται 
το μοντέρνο και διάσημο Centre Georges Pompidou (ή 
αλλιώς Beaubourg), το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας 
Τέχνης. Στους 3 πρώτους ορόφους φιλοξενείται βιβλιοθήκη, 
ενώ το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης βρίσκεται στον τέταρτο 
και πέμπτο όροφο. Εκθέτονται έργα των Πικάσο, Νταλί 
Καντίνσκι και πολλών άλλων, ενώ στην μπουτίκ θα βρείτε 
πολλά αντικείμενα για αναμνηστικά και δώρα. 
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια θα δείτε κάποια από τα 
παλαιότερα κτίρια και αρχοντικά που σώζονται στο Παρίσι, 
με κατεύθυνση στην αριστοκρατική Πλατεία των Βοσγίων, 
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ. Εκεί θα βρείτε 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όμορφα καφέ, υπέροχους κρυφούς κήπους και 
πρωτοποριακές γκαλερί. Συνεχίστε για ποτό ή φαγητό σε 
κάποιο από τα όμορφα bistrot, μπαράκια και  boites της 
περιοχής 
 
6Η  ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΙΣΙ- ΑΘΗΝΑ   
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας 
(πριν τις 12) και τα τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης 
αποσκευών του ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να 
επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη 
μεταφορά στο αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο ελεύθερο 
αναλόγως την ώρα πτήσης σας, για αγορές, 
φωτογραφίες, κατ’ιδίαν επισκέψεις σε μουσεία, κλπ. Πτήση 
για την Αθήνα και τέλος του όμορφου ταξιδιού σας. 
 
Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα και 
στο 4ημέρο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις 
ξεναγήσεις. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ 

ΑΤΟΜΟ  

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΟ 

ΚΛΙΝΟΥ 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 
ή 16 ΕΤΩΝ 

(σε δίκλινο μαζί με 2 ενήλικες) 

24 - 29/01/2019 (6 μέρες) 

Β.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα)  € 575 € 868 € 388 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Novotel Asniers 17 4*  € 608 - € 300 (1 ή 2 παιδιά έως 16 ετών) σε 
family δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι + 
καναπέ κρεβάτι 

Millennium Paris Opera 4*sup (στην Όπερα) € 698 € 1075 € 388 (1 παιδί έως 12 ετών) 

08 - 12/02/2019 (5 μέρες) 

Ibis Berthier 3* € 460 € 599 € 288 (1 παιδί έως 12 ετών) 

 € 378 (2 παιδιά έως 12 ετών) 

Β.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα) € 525 € 718 € 318 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Novotel Asniers 17 4* € 600 € 845 € 358 (1 ή 2 παιδιά έως 16 ετών) σε 
family δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι + 
καναπέ κρεβάτι 

Millennium Paris Opera 4*sup (στην Όπερα) € 635 € 925 € 318 (1 παιδί έως 12 ετών) 

06 – 11/03/2019 (6 μέρες) Καθαρά Δευτέρα 

Ibis Berthier 3* € 488 € 680 
€ 288 (1 παιδί έως 12 ετών)  

€ 385 (2 παιδιά έως 12 ετών) 

Β.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα) € 598 € 878 € 368 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Novotel Paris 17, 4* € 660 € 975 € 365 (1 ή 2 παιδιά έως 16 ετών)  σε 
family δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι + 
καναπέ κρεβάτι 

Μillennium Opera 4* sup (στην Όπερα) € 675 € 1.085 € 365 (1 παιδί έως 12 ετών) 

09 - 12/03/2019 (4 μέρες) Καθαρά Δευτέρα 

Ibis Berthier 3* € 398 € 510 
€ 270 (1 παιδί έως 12 ετών) 

 € 345 (2 παιδιά έως 12 ετών) 

Β.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα) € 470 € 620 € 298 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Novotel Paris 17, 4* € 515 € 710 € 350 (1 ή 2 παιδιά ως 16 ετών) )  σε 
family δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι + 
καναπέ κρεβάτι 

Μillennium Opera 4* sup (στην Όπερα) € 565 € 798 € 350 (1 παιδί έως 12 ετών) 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

 



 

 
 

21 – 25/03 & 22 - 26/03/2019 (5 μέρες) 25η Μαρτίου 

Ibis Berthier 3* € 478 € 630 
€ 320 (1 παιδί έως 12 ετών) 

€ 398 (2 παιδιά έως 12 ετών) 

Β.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα) € 550 € 728 € 338 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Μillennium Paris Opera 4* (στην Όπερα) € 665 € 938 € 350 (1 παιδί έως 12 ετών) 

18 – 23/04  &  19 - 24/04/2019 (6 μέρες) πριν το Πάσχα 

B.W Ronceray Opera 3*sup (στην Όπερα) € 698 € 1050 € 368 (1 παιδί έως 12 ετών) 

Μillennium Paris Opera 4* (στην Όπερα) € 750 € 1060 € 368 (1 παιδί έως 12 ετών) 

 
 
 
Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Παρίσι – Αθήνα με πτήσεις της Air France (περιλαμβάνεται 1 αποσκευή 20 
kg + 1 χειραποσκευή κατ’ άτομο)     

• 3, 4 ή 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας   
• Πρόγευμα καθημερινά       
• Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο     
• Πανοραμική Ξενάγηση πόλης στα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό  
• Eπίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων     
• Περιπατητική ξενάγηση στη Μονμάρτη & Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα  
• Ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland (μεταφορές)     
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου (στην ελληνική πτέρυγα) με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό        
• Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό   
• Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού & ΦΠΑ 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας και Γαλλίας, fuel surcharge, ασφάλεια ατυχημάτων, είσοδοι στα μουσεία 
Λούβρου και Βερσαλλιών και δικαίωμα κράτησης: € 208 για ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος 
της ηλικίας τους. 

• Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας και Γαλλίας, fuel surcharge, ασφάλεια ατυχημάτων, έξοδα για δικαίωμα 
κράτησης με ξεναγήσεις στα μουσεία: € 175 για άτομα  που δεν έχουν συμπληρώσει  το 26ο έτος της ηλικίας 
τους. 

• Η είσοδος στη Ντίσνευλαντ για το 1 πάρκο (περίπου €82 ενήλικος / περίπου € 72 παιδί κάτω των 12 ετών), 
πληρώνεται τοπικά.  

• Νέος φόρος πόλης (city tax) υποχρεωτικά και πληρωτέα στα ξενοδοχεία του Παρισιού και της Ντίσνευλαντ 
(€ 1,65 κατ’άτομο τη διανυκτέρευση για 3* ξενοδοχείο / € 2,53 κατ’άτομο τη διανυκτέρευση για 4* ξενοδοχείο, 
τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά και οτιδήποτε δεν 
αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.  

 
Για την κράτηση σας:  
Οι είσοδοι για τα Μουσεία του Λούβρου και των Βερσαλλιών προπληρώνονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν, 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένο ραντεβού με ξενάγηση χωρίς αναμονές.  Τη στιγμή της κράτησης 
σας θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε την ημερομηνία γέννησης των ταξιδιωτών για να γίνεται η σωστή χρέωση των 
φόρων αεροδρομίων / εισόδων για μουσεία.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Παρακαλούμε σημειώστε πως οι τιμές για την είσοδο στα πάρκα της Ντίσνευλαντ αλλάζουν αναλόγως της 
εποχικότητας, οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Ο ξεναγός σας θα σας ενημερώσει επιτόπου για τις τιμές. Η 
συμμετοχή σας στην εκδρομή στη Ντίσνευλαντ είναι προαιρετική όμως πρέπει να γνωρίζουμε αν θα συμμετάσχετε 
για να εξασφαλιστούν οι μεταφορές. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Οι παιδικές τιμές αναφέρονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, που μοιράζονται το δωμάτιο μαζί με 2 
ενήλικες, σε πρόσθετο κρεβάτι. Προσοχή, Το τρίτο κρεβάτι στα τρίκλινα δωμάτια είναι πρόσθετο στον χώρο του 
δίκλινου δωματίου συνήθως και  δίδεται για να τακτοποιούνται τα παιδιά, οπότε η άνεση του δωματίου δεν είναι 
ανάλογη του δίκλινου. Τα μονόκλινα δωμάτια συνήθως είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα κανονικά δίκλινα δωμάτια. 
Επίσης τα οικογενειακά δωμάτια είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος δίκλινα με διπλό καναπέ (double sofa bed) για να 
βολεύονται μικρά παιδιά. 2) Τα δωμάτια στα ξενοδοχεία παραλαμβάνονται γενικά μετά τις 15.00 και παραδίδονται 
πριν τις 11.00, την ημέρα της αναχώρησης.  3) Όλα τα ξενοδοχεία ζητούν με την άφιξή σας, κάποιο ποσό εγγύηση 
για την  χρήση του  τηλεφώνου, βίντεο, μίνι-μπαρ, κλπ. από το δωμάτιο σας (περίπου 50-100 ευρώ). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα.   
 
 

Σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε μια Παριζιάνικη βραδιά 
στο ξακουστό  Paradis Latin !! 

 
Φαντασμαγορικό υπερθέαμα με  επιθεώρηση πίστας, καν-καν, μπαλέτο, 

τραγουδιστές, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργoί  με… 

 

Α) Show και  φαγητό: € 105 κατ’ άτομο, Παιδική τιμή: δωρεάν  (02-12 ετών). 
Το μενού περιλαμβάνει: 

Aperitif  / Hand sliced smoked salmon / Chicken fricassee zucchini flan / Apple tart and caramel sauce 
Ποτά: 1/2 μπουκάλι κρασί Bordeaux, 1/4 μπουκάλι σαμπάνια   

 

Παιδικό Μενού (-12 years old) : Niçoise salad, Roasted chicken, French fries, Ice Cream. Αναψυκτικά. 

 
 

Β) Show με ποτό: € 70  (show στις 21.30 μμ. + 1 ποτήρι σαμπάνια ή 2 αναψυκτικά) /  
 Παιδική τιμή: δωρεάν (02-12 ετών) με αναψυκτικά μόνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ,  
γίνονται με δικό σας μέσον (ταξί). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 VersusTravel. 

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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 
6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 
αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 
ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

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

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

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

 

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

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

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

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 
που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

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

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 
πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 
στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 
φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

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

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

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

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 
Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

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

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 
εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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