
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηση: 15.04 (Μεγάλη Τετάρτη)              6 ημέρες 

  

  

Πάτμος 
Πάσχα στο νησί της Αποκάλυψης 

Αυτό το Πάσχα νιώστε βαθιά κατάνυξη και δείτε το ιερό νησί μέσα από 

τα μάτια και την καρδιά των φιλόξενων κατοίκων του…   

 
 

 
 



 

    

Γαστρονομικές προτάσεις 

• Τοπικό κατσικάκι μαγειρεμένο με διάφορους τρόπους 

• Πατμιακή τυρόπιτα που θυμίζει τάρτα 

• Σχινόψωμο και σχινόπιτες 

• Παραδοσιακά γλυκά της Πάτμου είναι τα πουγκιά και μια παραλλαγή του αμυγδαλωτού 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 
• 5 διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο Skala Hotel 3*, για να έχουμε τα πάντα στα πόδια μας, 

και όχι σε απομακρυσμένα καταλύματα, όπως σε άλλα προγράμματα της αγοράς, με 

ανέσεις και παροχές που ξεπερνούν τα αστέρια του. 

• Πρωινό καθημερινά. 

• Μόνο στο Versus, διπλωματούχος ξεναγός που θα σας δείξει το νησί μέσα από τα μάτια 

και την καρδιά των φιλόξενων κατοίκων της.  

• Μεταφορά προς όλα τα σημεία παρακολούθησης των πασχαλινών εθίμων και  τελετών 

(όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα), με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο. 

 

Πάτμος. Μια χρονοδίνη, που σε ρουφάει για να σου αποκαλύψει το πιο όμορφο νησί του Αιγαίου. 

Σχηματισμοί από βασάλτη που υψώνονται επιβλητικά προς τον ουρανό, κρυφές, ρομαντικές 

παραλίες, όρμοι με κρυστάλλινα νερά και το βαθύ μπλε σε προδιαθέτουν για την ολοφάνερη 

πνευματική ατμόσφαιρα του νησιού. Νησί συνδεδεμένο με την συνείδηση του Χριστιανικού κόσμου 

και το ιερό βιβλίο της Αποκάλυψης, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που μιλά περισσότερο 

από κάθε άλλο για τη νίκη της ζωής επί των δυνάμεων της καταστροφής. Η Μεσόγειος Άνοιξη είναι 

η ιδανική στιγμή να την ανακαλύψεις, και ιδιαίτερα την περίοδο της μεγάλης γιορτής του Πάσχα, μια 

γιορτή της χριστιανοσύνης αφιερωμένη στη χαρά της ζωής. Τι είναι αυτό όμως που κάνει το Πάσχα 

στην Πάτμο ξεχωριστή εμπειρία; Είναι η τελετή του Νιπτήρα το πρωί της Μ. Πέμπτης, η 

αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου και ο Ηγούμενος που πλένει τα πόδια δώδεκα μοναχών, 

ακριβώς όπως ο Ιησούς στους οι μαθητές του στο Μυστικό Δείπνο. Είναι η Μεγάλη Παρασκευή στο 

μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, και η αναπαράσταση της αποκαθήλωσης, ενώ το 

βράδυ της ίδιας ημέρας οι επιτάφιοι από τις εκκλησίες του νησιού περνούν μέσα από τα καλντερίμια 

και συναντιούνται στις κεντρικές πλατείες της Χώρας και της Σκάλας. Είναι η Ανάσταση, που 

γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλο το νησί και η δεύτερη Ανάσταση την Κυριακή του Πάσχα. 

Είναι το Ευαγγέλιο, που διαβάζεται στα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Ρωσικά, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και 

τα Σέρβικα, αλλά και στα Αρχαία Ομηρικά Ελληνικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ανεξαρτήτως 

εποχής, ένα ταξίδι στην Πάτμο είναι πάντα μια ξεχωριστή, ασύγκριτη εμπειρία. 

http://www.skalahotel.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα (Μ. Τετάρτη): Πειραιάς – Πάτμος [15.04] 

Το ταξίδι αρχίζει από το λιμάνι του Πειραιά και, ήδη 

από το κατάστρωμα, το βραδινό αεράκι μας 

προετοιμάζει χαλαρωτικά για το νησί της 

Αποκάλυψης. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

2η ημέρα (Μ. Πέμπτη): Σκάλα – Τελετή του Νιπτήρος 

– Χώρα – Σκάλα [16.04] 

Άφιξη πολύ νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Σκάλας, 

μεταφορά στο ξενοδοχείο και άμεση τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Μετά το πρωινό μεταφορά στην 

εκκλησία για να παρακολουθήσουμε την τελετή του 

Νιπτήρος, αλλά και να γνωρίσουμε την 

παραδοσιακή κατάλευκη Χώρα με τα γραφικά 

σοκάκια της, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά της, τα 

ξέφωτα και τις μικρές πλατείες, τα δρομάκια με τις 

καμάρες και τις στοές, αλλά και το επιβλητικό κάστρο 

της. Το βράδυ φαγητό σε τοπικό εστιατόριο. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα (Μ. Παρασκευή): Σκάλα – Μονή Αγίου 

Ιωάννη Θεολόγου – Σπήλαιο της Αποκαλύψεως – 

Σκάλα [17.04] 

Πλούσιο πρωινό. Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη 

στα δύο βασικά αξιοθέατα και προσκυνήματα του 

νησιού. Το μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου και 

το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Μόλις περάσουμε 

την πύλη του κάστρου της επιβλητικής Μονής, η 

ατμόσφαιρα αποκτά άλλη βαρύτητα, κάνοντας 

αισθητή τη μεταφυσική διάσταση του χώρου. Τα ίδια 

συναισθήματα προκαλεί και η ατμόσφαιρα του 

Σπηλαίου της Αποκαλύψεως. Το απόγευμα 

μεταφορά στη Χώρα για τον Επιτάφιο. Δείπνο με 

νηστήσιμα σε τοπικό εστιατόριο και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα (Μ. Σάββατο): Γύρος του νησιού – Μονή 

Ευαγγελισμού – Αρχοντικό Σημαντίρη – Μοναστήρι 

Ζωοδόχου Πηγής – Σκάλα [18.04] 

Μετά το πρόγευμα εξόρμηση για να γνωρίσουμε 

μοναδικής ομορφιάς τοπία, παρθένα ψαροχώρια 

στο Γροίκο, στον Κάμπο και παραλίες με πολύχρωμα 

βότσαλα στη Λάμπη. Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, το 

μεγαλύτερο γυναικείο Μοναστήρι του νησιού, 

βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και έχει 

εκπληκτική θέα προς τον κόλπο των Κήπων, αφού 

είναι χτισμένη στην άκρη του βράχου. Το αρχοντικό 

Σημαντίρη, το παλαιότερο κτίσμα της Χώρας μετά 

από την Μονή Ευαγγελισμού, και πλάι στη Μονή της 

Ζωοδόχου Πηγής, κτίστηκε το 1625 από Σμυρνιούς 

τεχνίτες και είναι χαρακτηριστικό πατινιώτικο 

διώροφο αρχοντικό, που λειτουργεί σήμερα ως 

Χώρα Πάτμου 

 

____ 

Τελετή του Νιπτήρος 

 

____ 

Σπήλαιο Αποκάλυψης 

 

____ 
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λαογραφικό μουσείο. Τέλος, θα δούμε την Ιερά 

Μονή Ζωοδόχου Πηγής, που χτίστηκε το 1607. Ο 

προορισμός του Μοναστηριού ήταν να λειτουργεί 

σαν καταφύγιο χηρών, ορφανών αλλά και ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Το βράδυ θα 

παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία 

και αμέσως μετά ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο σε 

παραδοσιακό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα (Κυριακή του Πάσχα): Πασχαλινό γεύμα 

και γλέντι [19.04] 

Πρόγευμα. Σήμερα είναι ημέρα γιορτής. Με χαλαρή 

διάθεση θα περιμένουμε το Πασχαλινό μας γεύμα, 

όπου θα φάμε και θα διασκεδάσουμε με ζωντανή 

μουσική και παραδοσιακούς χορούς σε τοπικό 

παραδοσιακό εστιατόριο.  Χρόνος ελεύθερος. Το 

απόγευμα μεταφορά στην Ιερά Μονή Θεολόγου 

στην Χώρα για την παρακολούθηση του 

Εσπερινού της αγάπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα (Δευτέρα του Πάσχα): Πάτμος – Πειραιάς 

[20.04] 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

ψώνια και βόλτες για λίγο ακόμα στο όμορφο νησί.  

Μεταφορά στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και 

απόπλους για την επιστροφή μας στον Πειραιά το 

βράδυ 

 

Μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής 

 

____ 

Αρχοντικό Σημαντίρη 

 

____ 

Βράχος Καλικατσού – Γροικός 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 6 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ  ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

15.04 €459 
€459 

Περιορισμένη διαθεσιμότητα 

€609 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Εισιτήρια εισόδων σε χώρους 

επισκέψεων 

• Ποτά κατά την διάρκεια των 

γευμάτων 

• Προσωπικά έξοδα  

• Φόρος διαμονής  

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής 

θέσεως Πειραιάς – Πάτμος – Πειραιάς 

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο Skala Hotel 

3* με πρωινό 

• Μεταφορά προς όλα τα σημεία 

παρακολούθησης των Πασχαλινών 

εθίμων και  τελετών (όπως αναφέρονται 

στο πρόγραμμα), με κλιματιζόμενο 

τουριστικό λεωφορείο 

• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις στα διάφορα 

αξιοθέατα, όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα 

• Τέσσερα (4) συνολικά γεύματα, 

συμπεριλαμβανομένου του 

Αναστάσιμου δείπνου και του 

Πασχαλινού γεύματος, σε τοπικά 

παραδοσιακά εστιατόρια  

• Έμπειρος διπλωματούχος ξεναγός σε 

όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριακών 

εγγράφων 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 

ασφάλιση μέχρι 75 ετών 

• ΦΠΑ 
 

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. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος 

διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 

Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν 

περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται 

από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 

2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 

 

 

http://www.skalahotel.gr/
http://www.skalahotel.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξενοδοχείο Skala 3* 

 

Μια αψίδα από λουλούδια προϊδεάζει τον επισκέπτη για την αρχοντιά και την ευγενική αύρα που 

αποπνέει ο χώρος… 

Η εικόνα της φωτισμένης πισίνας και του μπαρ περιγράφει με ακρίβεια τη γαλήνια ατμόσφαιρα. Η 

μοναδική θέα είναι το ταξίδι και οι άνθρωποί του η καλύτερη συντροφιά. Σύγχρονες ανέσεις, 

πλούσιος εξοπλισμός και ανθρώπινη ζεστασιά είναι κάποια από τα θέλγητρά του. Μόλις 50 μέτρα 

από τη θάλασσα, το Skala Hotel είναι μια αποκάλυψη στο νησί της Πάτμου. 

Κάθε πρωί λειτουργεί ένα μεγάλο μπουφέ για το πρωινό σας και υπάρχει ιδιαίτερος χώρος με 

τηλεόραση και μπαρ. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα συνεδρίων χωρητικότητας 400 ατόμων σε 

θεατρική διάταξη. Το πολύ όμορφο περιβάλλον συμπληρώνει μια μεγάλη πισίνα με pool bar. Σε 

όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο 

internet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 110.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

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  

➢ 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"), 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 στο Ζάππειο Μέγαρο, 

η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 

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.  

➢ 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. 



 

➢ 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 

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.  

➢ Τα Γραφεία μας και το Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο. Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία το 

Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, στην Καραγεώργη Σερβίας 4, στην Πλατεία 

Συντάγματος. Εκεί γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς 

καλεσμένους που μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην Ιστορία, 

στις επιστήμες, στις τέχνες κτλ. 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 με θέα την Ακρόπολη.  

➢ 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 

Στα κεντρικά γραφεία μας 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!!! 


