
 

 

 

 

 

 

 

          Αναχωρήσεις:  08.07,22.07, 05.08 ,12.08, 26.08, 16.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11              9 Ημέρες 

Τα Πετράδια της Περσίας  
 

Τεχεράνη, Κασάν, Ισφαχάν, Ναΐν, Σιράζ, Γιάζντ  
 
 
 

Πτήσεις με Aegean Airlines     
 
Επίσκεψη στο περίφημο μουσείο Κοσμημάτων με τους 
θησαυρούς του Σάχη 
 

 
Η Περσία, που από το 1934 ονομάζεται Ιράν, δηλαδή Γη των Αρίων, είναι μια συναρπαστική χώρα με μεγάλο 

ενδιαφέρον, χάρη στις πολυάριθμες ιστορικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες της. Ένα κράτος στα όρια της Κεντρικής 

Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Οι δυναστείες των Αχαιμενίδων, των Σασσανιδών, των Σαφαβιδών και των Κατζάρων, 

ο Σάχης και ο Χομεϊνί, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Τζέκιγκς Χαν και ο Ταμερλάνος, ο Ζωροαστρισμός και το Ισλάμ, οι 

ποιητές, οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες, οι αρχιτέκτονες και οι καλλιτέχνες, τα βουνά, οι έρημοι, οι οάσεις, οι 

παραμυθένεις πόλεις, τα μεγαλοπρεπή παλάτια, τα εκπληκτικά τζαμιά, οι παραδείσιοι κήποι και τα ανατολίτικα 

σκεπαστά παζάρια, αποτελούν κομμάτια της ιστορίας ενός κράτους με πανάρχαιο πολιτισμό. 

Μια άλλη διάσταση του κόσμου είναι η Περσία και σε μας μένει να την ανακαλύψουμε! 

 Μόνο στο Versus 3 διαν/σεις στο Ισφαχάν στο ξενοδοχείο παλάτι  Αμπάσι !!!  



Η διαφορετικότητα του Versus 

Exploring Persian Civilization by Versus Travel  

Με το Versus Travel παίρνετε πάντα περισσότερα!!! 
 

� Μετά την τεράστια επιτυχία των προηγούµενων χρόνων, το παρόν πρόγραµµα 

θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχηµένα του Versus Travel. "Τα πετράδια της Περσίας" είναι ένα 

εξαιρετικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει τις τέσσερεις κυριότερες πόλεις της χώρας: την 

Τεχεράνη, το Σιράζ, το Ισφαχάν και το Γιάζντ. Ένα πρόγραµµα ιδανικό για όσους θέλουν να 

πάρουν µια δυνατή γεύση Περσίας 

� Ξεχωρίζει για την επίσκεψη του Κασάν, του Σιράζ και της Γιάζντ, που σε ολιγοήµερα 

προγράµµατα Περσίας παραλείπονται, αλλά και για τις 3 διανυκτερεύσεις στο Ισφαχάν, "το 

σµαράγδι στο στέµµα της Περσίας", στο ξενοδοχείο-παλάτι Αµπάσι (Abbasi Hotel) 

� Στην Τεχεράνη επισκεπτόµαστε το περίφηµο µουσείο Κοσµηµάτων µε τους αµύθητους 

θησαυρούς του Σάχη 

� Με πτήσεις Aegean Airlines  

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

 
Το σηµαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus πραγµατοποιούνται! 

 
 
 



                      Ενδεικτικές πτήσεις (περιορισµένες θέσεις). 
 
                      Οι ακόλουθες πτήσεις ισχύουν για αναχωρήσεις 23/09, 21/10 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 905 23/09/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ    15:45 17:30 

Α3 948 23/09/2017 ΑΘΗΝΑ – ΤΕΧΕΡΑΝΗ    22:30 03:25 

Α3 949 01/10/2017 ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ    03:25 05:50 

Α3 902 23/09/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ    08:00 09:45 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 905 18/11/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ    15:45 17:30 

Α3 948 18/11/2017 ΑΘΗΝΑ – ΤΕΧΕΡΑΝΗ    22:25 03:25 

Α3 949 26/11/2017 ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ    04:15 06:40 

Α3 902 26/11/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ    08:00 09:45 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

� Επισκεφθείτε το περίφημο μουσείο Κοσμημάτων με τους αμύθητους θησαυρούς του Σάχη 
στην Τεχεράνη. 

� Περιηγηθείτε στην πόλη-θρύλο Ισφαχάν, το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο της χώρας, με 
τα υψηλής αρμονίας και κομψότητας μνημεία της. 

� Ανακαλύψτε τα θολωτά σπίτια της Γιάζντ με τα μπαντγκίρ - τις "ανεμοπαγίδες", που 
διοχετεύουν στο εσωτερικό του κτιρίου ακόμα και την πιο ανάλαφρη αύρα.  

� Βρεθείτε στον κυριότερο εν λειτουργία ναό των Ζωροαστρών με την άσβεστη ιερή φωτιά, 
που τροφοδοτείται από τους ιερείς επί 1500 χρόνια. 

� Γνωρίστε τη Σιράζ, την "πόλη των ρόδων και των αηδονιών", γενέτειρα των ποιητών 
Σάαντι και Χάβεζ.  

� Θυμηθείτε τα μαθήματα ιστορίας των σχολικών σας χρόνων στις Πασαργάδες του Κύρου 
του Μέγα και στην ένδοξη Περσέπολη, την "πλουσιότατη των υπό τον ήλιο πόλεων". 
 

 

 

Είκοσι τρεις αιώνες μετά το πέρασμα του Μακεδόνα Στρατηλάτη, η γεωγραφική καρδιά της 
περσικής αυτοκρατορίας εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανή την παράδοση ενός πανάρχαιου 
πολιτισμού. Αυτόν ακριβώς τον τελείως διαφορετικό κόσμο θέλει να σας αποκαλύψει το Versus 
Travel με το παρόν πρόγραμμα, που το αγκάλιασαν και το υποστήριξαν οι Έλληνες ταξιδιώτες με 
πρωτοφανή συμμετοχή, καθώς απεικονίζει ότι ακριβώς επιδεικνύει και ο τίτλος του: "τα Πετράδια 
της Περσίας". Δεν αποτελεί απλά μια εισαγωγή, αλλά μια ουσιαστική διείσδυση στον μαγικό κόσμο 
της Περσίας, μιας χώρας που έχει αυτήν την ευεργετική επίδραση που αποζητούμε όλοι μας - να 
μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο. Το πρόγραμμά μας δεν μειώνει διανυκτερεύσεις από το μαγικό 
Ισφαχάν, που σου κλέβει το μυαλό… πριν το καταλάβεις. Δεν σταματούν όμως εδώ οι παροχές 
μας σε αυτό το ταξίδι. Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα και θα καταλάβετε. 
 



 
 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε μία από τις πιο λαμπρές αρχαίες αυτοκρατορίες της Ασίας, την 

Περσία, που μας οδηγεί σε πόλεις ένδοξες και μαγευτικές.  

Ξεκινώντας από  την "πόλη των ρόδων και των αηδονιών", το Σιράζ. Συνεχίζουμε  με την ένδοξη 

Περσέπολη, την "πλουσιοτάτη των υπό τον ήλιον πόλεων", τον πιο επιβλητικό ιστορικό χώρο του 

Ιράν, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του Κύρου του Μέγα, τις Πασαργάδες. Επόμενος 

σταθμός μας η πόλη τωv Zωροαστρών, η Γιάζντ φθάνοντας στο παραμυθένιο Ισφαχάν, μια 

πόλη-θρύλο, που γοητεύει τον επισκέπτη με τα συγκλονιστικά της μνημεία. Συνεχίζουμε με το 

πανέμορφο Κασάν και το ταξίδι μας καταλήγει στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Τα πολυτιµότερα χαλιά στον κόσµο 

Η προέλευση της τέχνης των 

χαλιών χάνεται µέσα στους 

αιώνες και η αξία τους γίνεται 

αντιληπτή µόνον αν εξεταστεί 

προσεκτικά το υφάδι τους.  

Προκαλεί πραγµατικά 

κατάπληξη ο απίστευτος 

αριθµός κόµπων που απαιτεί η 

ύφανση ενός χαλιού, έστω και 

µικρών διαστάσεων, φτιαγµένου 

σύµφωνα µε την αρχαία τεχνική, 

που µεταβιβάστηκε από γενιά σε 

γενιά µέσα στους αιώνες.  

Αρκεί να σκεφτούµε πως 

πρόκειται για εκατοµµύρια 

κόµπων, εκτελεσµένων όλων µε 

το χέρι σύµφωνα µε ένα σχέδιο 

τις πιο πολλές φορές περίπλοκο 

και πλουσιότατο σε ποικιλία 

χρωµατισµών. 

Στην Περσία, το χαλί είναι απαραίτητο εξάρτηµα του σπιτιού. Ο φτωχός το χρησιµοποιεί για να 

κοιµηθεί, για να προσευχηθεί, για να φάει, για να υποδεχθεί τον φιλοξενούµενό του.  

Είτε στο µέγαρο του πλούσιου είτε στην καλύβα του φτωχού, το χαλί είναι παρόν.  

Το χαλί του φτωχού, το κιλίµι (κιλίµ) δεν έχει κόµπους και είναι απλά υφασµένο. Το κιλίµι είναι από τα 

πιο αρχαία είδη, που το χρησιµοποιούσαν ακόµα και οι Σουµέριοι στα σπίτια τους. 

Τα χαλιά παίρνουν συνήθως το όνοµα της πόλης ή της περιοχής όπου κατασκευάζονται (Ισφαχάν, 

Ταµπρίζ, Κασάν, Χαµαντάν κλπ.) και κάθε περιοχή του Ιράν έχει να παρουσιάσει µια διαφορετική 

ποιότητα.  

Ο ισλαµισµός απαγόρευσε στο χαλί την απεικόνιση της ανθρώπινης µορφής και γι΄ αυτό ως τον 

19ο αιώνα αυτή εµφανίζεται αρκετά στυλιζαρισµένη. Αργότερα η λαϊκή τέχνη ξαναγύρισε στις 

αρχαίες παραδόσεις και στα θέµατα εµφανίστηκαν και πάλι οι φανταστικές µορφές των 

βασιλιάδων, των ηρώων και τα µοτίβα των όµορφων κοριτσιών. Ακόµα και σήµερα, η τεχνική για 

τη χρωµατική βαφή του χαλιού, η εκλογή του σχεδίου και η ύφανση δεν διαφέρουν από εκείνες που 

χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Πέρσες. 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - TEXEPANH
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και απευθείας πτήση για την από το 1788 πρωτεύουσα τoυ Ιράv, την Τεχεράνη.   
 
2η HMEPA: TEXEPANH - ΣΙΡΑΖ 
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη και ανταπόκριση µε τοπική πτήση για Σιράζ, την "πόλη των ρόδων και 

των αηδονιών", γενέτειρα των ποιητών Σάαντι (13ος αι.) και Χάβεζ (14ος αι.). Ο Σάαντι έγραψε ποιήµατα 
διδακτικού περιεχοµένου, καθώς και στίχους που χαρακτηρίζονται για τη θρησκευτική τους ευλάβεια. Ο Χάφεζ 
ήταν λυρικός ποιητής και µυστικιστής. Στα περίπου 60.000 ποιήµατά του εξυµνεί τα νιάτα και την οµορφιά, την 
οποία θεωρεί αντανάκλαση του θείου. Άφιξη στην Σιράζ και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούµε το εκπληκτικό µαυσωλείο του ποιητή Χαφέζ, τους κήπους Εράµ, το συγκρότηµα Βακίλ µε το 
κάστρο και την αγορά, καθώς και  το Μαυσωλείο των Καθρεπτών (Shah e Cheragh: "Βασιλιάς του Φωτός"), 

που είναι από τα ιερότερα του σιιτικού µουσουλµανικού κόσµου (εξωτερική επίσκεψη). Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η HMEPA: ΣΙΡΑΖ - ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ - ΝΑΓΚΣΕ ΡΟΣΤΑΜ - ΠΑΣΑΡΓΑ∆ΕΣ - ΓΙΑΖΝΤ 
To πρωί θα αναχωρήσουµε για την ένδοξη 
Περσέπολη, την "πλουσιότατη των υπό 

τον ήλιο πόλεων". Είναι χωρίς αµφιβολία ο 
πιο επιβλητικός ιστορικός χώρος του Ιράν 
και από τους σπουδαιότερους του 
κόσµου. Η πόλη κτίστηκε από το 518 έως 
το 460 π.Χ. (∆αρείος Α΄, Ξέρξης και 

Αρταξέρξης Α΄). Η τεχνική των Περσών 
αρχιτεκτόνων και κυρίως η αισθητική τους 
δηµιούργησαν µια από τις πιο 
περίλαµπρες πρωτεύουσες που γνώρισε 
ο κόσµος. Τα µεγαλοπρεπή ανάκτορα 
πυρπολήθηκαν το 331 π.Χ. από τον Μέγα 

Αλέξανδρο. Τα ερείπια της Περσέπολης, 
όπως η Πύλη των Εθνών, η αίθουσα 
ακροάσεων, το παλάτι του Ξέρξη και του 
∆αρείου, που υψώνονται αγέρωχα 
ενισχύοντας τις ιστορικές µνήµες, θα µας 
προσφέρουν µια µοναδική εντύπωση της 

αίγλης, του πλούτου και του µεγαλείου της 
πρωτεύουσας των Αχαιµενιδών. 
Επόµενος σταθµός της διαδροµής µας 
είναι η νεκρόπολη Νάγκσε Ροστάµ που 
δεσπόζει στην πεδιάδα της Περσέπολης 
και αποτελείται από 4 λαξεµένους 

βασιλικούς τάφους: του Ξέρξη Α΄, του 
∆αρείου Α΄, του Αρταξέρξη Α΄ και του 
∆αρείου Β΄. Συνεχίζουµε τη διαδροµή µας 
µε επίσκεψη στις Πασαργάδες, που 
ιδρύθηκαν στα µέσα του 6ου π.Χ. αι. από 

τον Κύρο τον Μέγα, υπήρξαν η 
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του και 
ήταν η πόλη όπου γίνονταν οι στέψεις των 
Περσών βασιλιάδων. Η περσική 
αυτοκρατορία των Αχαιµενιδών υπό τον 
Κύρο τον Μέγα (559-529) και τον ∆αρείο 

Α΄ (521-485) κυριάρχησε σε όλη τη Μέση 
και Εγγύς Ανατολή έως τον Ινδό ποταµό, περιλαµβάνοντας την Αίγυπτο, την Κυρηναϊκή, τον Πόντο, τη Θράκη 
και την Ιωνία. Επί δύο αιώνες ο αρχηγός του τεράστιου αυτού κράτους, ο Μέγας Βασιλεύς, έριχνε τη σκιά του 
στον Ελληνικό κόσµο. Επίσκεψη στον χώρο για να δούµε τον τάφο του Κύρου, που αποτελεί το πιο ενδιαφέρον 
µνηµείο των Πασαργάδων, καθώς και το ανάκτορό του. Συνεχίζουµε για τη Γιαζντ την πόλη των Zωροαστρών, 
την "καλή και ευγενή πόλη της ερήµου". Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 
 
 
 



4η HMEPA: ΓΙΑΖΝΤ - ΝΑΪΝ - ΙΣΦΑΧΑΝ 

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, η οποία έχει 
ανακηρυχθεί διατηρητέα από την UNESCO. Η 
παλιά πόλη, χτισµένη από πηλό, αποτελεί 
υπόδειγµα µεσαιωνικής περσικής πόλης. Τα 
θολωτά της σπίτια µε τα µπαντγκίρ (τα 
"κλιµατιστικά" της ερήµου ή "ανεµοπαγίδες", 

που διοχετεύουν στο εσωτερικό του κτιρίου 
ακόµα και την πιο ανάλαφρη αύρα), τα 
στενά, ελικοειδή δροµάκια της που σε πολλά 
τους τµήµατα είναι σκεπαστά για προστασία 
από τον ήλιο, τα τζαµιά και οι µιναρέδες που 
υψώνονται παντού, δηµιουργούν ένα σκηνικό ανατολίτικου παραµυθιού. Επίσκεψη στον κυριότερο εν 

λειτουργία ναό της πόλης µε παρελθόν 15 αιώνων, τον Atashkadesh, µε την άσβεστη ιερή φωτιά των 
Ζωροαστρών, που τροφοδοτείται από τους ιερείς επί 1500 χρόνια, καθώς και στο τζαµί της Παρασκευής 
(εξωτερική επίσκεψη). Στη συνέχεια θα δούµε τους εγκαταλελειµµένους "Πύργους της Σιωπής" του 17ου αι., 
όπου οι νεκροί µεταφέρονταν για να αποσυντεθούν και να γίνουν βορά στα όρνεα, για να µη µολυνθεί το 
χώµα από την ταφή τους ή ο αέρας από την καύση τους καθώς και την πλατεία Chakhmah. Μετά το τέλος 
της ξενάγησής µας θα αναχωρήσουµε µέσω Ναΐν για το Ισφαχάν, µια πόλη-θρύλος που γοητεύει τον 

επισκέπτη µε τα συγκλονιστικά µνηµεία της, αληθινά κοσµήµατα αρµονίας και κοµψότητας. Είναι 
αναµφισβήτητα η ωραιότερη και πιο πράσινη πόλη του Ιράν, το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο της χώρας. 
Το παραµυθένιο σκηνικό του Ισφαχάν απαρτίζουν τα µεγαλόπρεπα παλάτια, τα υπέροχα τζαµιά, οι 
βαθυκύανοι τρούλοι που κυριαρχούν στον ορίζοντα, τα χάνια, οι µεντρεσέδες, τα παραδοσιακά παζάρια, τα 
τεϊοποτεία (τσαϊχανέ), οι πανέµορφοι κήποι, οι βαθύσκιωτοι δρόµοι και οι γέφυρες του ποταµού Zayande. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
5η - 6η HMEPA: IΣΦAXAN 
∆ύο ηµέρες αφιερωµένες στην ιστορική πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας θα δούµε µεταξύ άλλων 
την τεράστιας έκτασης πλατεία Naghsh-e–Jahan ή αλλιώς Μεϊντάν-ι-Ιµάµ (πλατεία του Ιµάµη) στο κέντρο της 
παλιάς πόλης, στις τέσσερις πλευρές της οποίας δεσπόζουν το Βασιλικό Τέµενος (ή Τέµενος του Ιµάµη), που 

αποτελεί ένα αριστούργηµα ισλαµικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, το 6όροφο ανάκτορο Αλή Καπού, το τζαµί 
του σεΐχη Λoτφoλάχ και τη σκεπαστή αγορά, το καλύτερο και το ωραιότερο παζάρι του Ιράν, φηµισµένο για 
τα τεϊοποτεία του και τα καταστήµατά του. Θα επισκεφθούµε επίσης το Τσεχέλ Σοτούν, το πρώην παλάτι του 
Σάχη και άψογα διατηρηµένο. Κοντά στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η αρµένικη συνοικία µε τις εκκλησίες της 
και τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα και λίγο πιο έξω από την πόλη, ο πύργος του περιστεριού και το τζαµί 
της Παρασκευής (εξωτερική επίσκεψη).  

 
7η HMEPA: IΣΦAXAN - ΚΑΣΣΑΝ - ΚΟΜ - ΤΕΧΕΡΑΝΗ 
Πρωινή οδική αναχώρηση µε προορισµό το πανέµορφο Κασάν. Το Κασάν άνθησε κατά την εποχή των 
Σασσανιδών, αλλά καταστράφηκε µε την αραβική εισβολή. Ξανάγινε σπουδαία πόλη την εποχή των Σελτζούκων 
και καταστράφηκε ξανά από τους Μογγόλους, για να αποκτήσει νέα αίγλη κατά την εποχή των Σαφαβιδών, ενώ 
υπήρξε πρωτεύουσα κατά τη βασιλεία του Σάχη Σαφαβίδου ΙΙ. Υπήρξε επίσης η αγαπηµένη πόλη του Σάχη Αµπάς 

Ι, ο οποίος και ζήτησε να ταφεί εδώ. Στο Κασάν θα δούµε τον Οίκο Ταµπαταµπάεϊ µε την χαρακτηριστική Ιρανική 
αρχιτεκτονική, τους υπέροχους κήπους, τις επαύλεις και τις τοιχογραφίες. Συνεχίζουµε για την Τεχεράνη.  Κατά τη 
διαδροµή µας θα δούµε (από µακριά) την Κοµ, την ιερή πόλη των µουσουλµάνων. Άφιξη στην Τεχεράνη, 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

 
 
 



8η HMEPA: ΤΕΧΕΡΑΝΗ 
Το ενδιαφέρον των ηγεµόνων της Περσίας για την Τεχεράνη άρχισε στα µέσα του 18ου αιώνα, αλλά η 
πραγµατική πολεοδοµική της ανάπτυξη άρχισε µετά το 1791, όταν η πόλη έγινε πρωτεύουσα του Αγά 
Μουχάµαντ, της δυναστείας των Κατζάρων. Με την πάροδο των χρόνων στολίσθηκε µε ανάκτορα, τζαµιά και 
πολυάριθµα µνηµεία. Ξεκινάµε την ξενάγηση της πόλης µε επίσκεψη στο παλάτι Σαντ Αµπάντ. Στη συνέχεια θα 
περάσουµε από την αγορά, το παλιό Κοινοβούλιο και τον Εθνικό Κήπο. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο 
και το µουσείο των χαλιών. Συνεχίζουµε µε επισκέψεις στο παλάτι Γκόλεσταν και καταλήγουµε στο περίφηµο 

µουσείο Κοσµηµάτων µε τους αµύθητους θησαυρούς του Σάχη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
9η HMEPA: ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και απευθείας πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθηµερόν. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 
Σύµφωνα µε τους κανόνες ενδυµασίας της lρανικής ∆ηµοκρατίας επιβάλλεται οι γυναίκες να καλύπτουν τα 
µαλλιά τους µε µαντήλι, να φορούν φαρδιά µακριά ρούχα ή καµπαρτίνα ώστε να µη διαγράφεται το σχήµα 
του σώµατός τους και σκούρες κάλτσες καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη χώρα. Οι άνδρες δεν 
µπορούν να φοράνε σορτς.  
 

 
 
Για την έκδοση βίζας Ιράν απαιτούνται το διαβατήριο µε 6µηνη ισχύ (χωρίς σφραγίδα Ισραήλ) και 
2 πρόσφατες φωτογραφίες (σε λευκό φόντο).  
 

 
 
Επισηµαίνουµε ότι η διατροφή στην Περσία συνίσταται κυρίως σε κεµπάπ, κοτόπουλο, ρύζι, δύο είδη 
µελιτζάνας, σούπα (µε κρέας ή χωρίς), πατάτες τηγανητές και σε ορισµένες περιπτώσεις ψάρι 
 

 
 
 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.  
Ανάλογα µε τις συνθήκες/αργίες, η σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 

διεξαγωγή του προγράµµατος χωρίς όµως να παραληφθεί κάτι από τα παραπάνω. 
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης. 

� Εσωτερική πτήση Τεχεράνη - Σιράζ µε τοπική αεροπορική εταιρία. 
� Ξενοδοχεία 4*, 5* (Τα ξενοδοχεία δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρντ. Εµείς πάντως διαθέτουµε 
από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην κάθε περιοχή). Στο Ισφαχάν το ξενοδοχείο-παλάτι "Αµπάσι" (Abbasi Hotel)  
� Ηµιδιατροφή (Τα δείπνα του προγράµµατος περιορίζονται σε παραλλαγές κεµπάπ και σαλάτες) 
� Περιηγήσεις, ξεναγήσεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 
� Τοπικός ξεναγός 
� Έλληνας αρχηγός  (θα σας συνοδέψει στο κοµµάτι Αθήνα-Περσία-Αθήνα) 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 

� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά. 
� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια, χωρίς επιβάρυνση. 

 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Ποτά. 
� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή σηµειώνεται ως προαιρετικό. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Λάρνακα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   
 08.07,22.07, 05.08 ,12.08,26.08, 16.09,23.09, 07.10 , 21.10, 18.11 

                           1959 € (µονόκλινο: 2339 €) 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ 
 
 
 
Απαραίτητα Έγγραφα 

• Ευρωπαϊκή ταυτότητα (για ταξίδια εντός της Ε.Ε.) ή διαβατήριο (εκτός Ε.Ε.). Η ταυτότητα 
θα πρέπει να αναφέρει ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή. Το διαβατήριο θα πρέπει να έχει 
ισχύ 6 µηνών. 

• Για τους κατόχους αγγλικών διαβατηρίων (overseas citizen) απαιτείται βίζα την οποία 

αναλαµβάνει ο ίδιος ο κάτοχος. 
• Ακόµα και για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύουν τα ίδια έγγραφα που απαιτούνται από 

τους ενήλικες(δηλαδή: διαβατήριο ή ταυτότητα ή βίζα). 
• Νέοι άνω των 16 ετών πρέπει να έχουν άδεια εξόδου (λόγω στρατιωτικής θητείας). 

 
Για την κράτηση σας: 

• Επικοινωνήστε µε το γραφείο µας και δώστε µας τα πλήρη στοιχεία σας 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν 
θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωστοποιήσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λάθος στο όνοµα 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µεγάλη ταλαιπωρία, επιπλέον χρεώσεις ή ακόµα και 
αδυναµία πραγµατοποίησης του ταξιδιού. 

• Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

• Για πληρωµές µέσω τραπέζης: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
 

BANK OF CYPRUS 
Account: 3570 2500 0809 

VERSUS TRAVEL CUPRUS LTD 
 

Στο λογαριασµό αυτό δεχόµαστε καταθέσεις  
αυστηρά µόνο από ταξιδιώτες µε κυπριακό διαβατήριο. 

 
 

 
 
Μην ξεχάσετε: 

• 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.  
• 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 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", 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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 
Η Ι∆ΕΑ 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 
∆εκέµβριο 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. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν 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. ∆ηµιουργούµε 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!!! 

 
 
 
 
 
 

 


