
 

 

 

 

 

 

 

          Αναχωρήσεις:  08.07, 22.07, 05.08, 12.08, 26.08, 16.09, 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! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

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

Α3 949 01/10/2017 ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ    03:25 06:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 948 21/10/2017 ΑΘΗΝΑ – ΤΕΧΕΡΑΝΗ    22:30 02:25 

Α3 949 29/10/2017 ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ    03:25 05:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

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

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

 

 

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. 

  
 
 

 

 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" 
 



 

 

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 ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 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. Διανυκτέρευση. 

 

3η HMEPA: ΣΙΡΑΖ - ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ - ΝΑΓΚΣΕ ΡΟΣΤΑΜ - ΠΑΣΑΡΓΑΔΕΣ - 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. (Δαρείος 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 

Δαρείου, 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 

Δαρείου Α΄, του Αρταξέρξη Α΄ και του 

Δαρείου 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 Δαρείο 

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. Διανυκτέρευση.  

 



 

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. Διανυκτέρευση. 

 

5η - 6η HMEPA: IΣΦAXAN 

Δύο 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. Διανυκτέρευση.  

 

 

 



 

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. 

Διανυκτέρευση. 

 

9η HMEPA: ΤΕΧΕΡΑΝΗ - AΘHNA/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

Σύμφωνα με τους κανόνες ενδυμασίας της lρανικής Δημοκρατίας 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 



  

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

      Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

1089 € 

1169 € 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα 

πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 380 € Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

  Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις  

  από Λάρνακα.   
 

* 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. 

 



 

 

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   

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, Βίζα, 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: 740 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία 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 κλπ.). 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 



 

 



 

 

 

 

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 

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 500 € 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 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 

πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 12). 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 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, 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.   

  



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!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


