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4 διανυκτερεύσεις στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας 
για να την απολαύσουμε και να τη χορτάσουμε σε ξενοδοχείο 5* 
 

2 διανυκτερεύσεις στο Πόρτο (σε ξενοδοχείο 5*)και μία στην Κοΐμπρα 
   
Με τον Εθνικό Δρυμό του Μπουσάκο και το Πάρκο των Εθνών 

Με εκδρομή στη Σίντρα και στο Κασκάις ΕΝΤΟΣ της τιμής 
(και όχι προαιρετική, όπως σε άλλα προγράμματα) 

Μόνο στο Versus εξειδικευμένος διπλωματούχος αρχηγός - ξεναγός 
       στην Πορτογαλία -πραγματική αποκάλυψη- που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας 

Η µαγική Πορτογαλία του Versus 
  

Λισαβόνα, Σίντρα, Εστορίλ, Κασκάις, Κάμπο Ντα Ρόκα, Ναζαρέ, Mπατάλια,  
Όμπιντος, Αλκομπάθα, Φατίμα, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες, 

Αβέιρο, Μπουσάκο, Κοΐμπρα, Τομάρ, Πάρκο των Εθνών 
 

     Αναχωρήσεις: 02.08, 09.08, 12.08, 26.08, 16.09, 04.10, 21.10, 12.11 , 26.11                 8 ημέρες 
 

     Ζητήστε μας ειδικό πρόγραμμα με πτήσεις για Πόρτο, για τις αναχωρήσεις  02.07, 16.07, 26.07, 01.08, 02.08, 09.08, 
    17.08, 29.08, 06.09, 24.10, 18.11 

 

Η Πορτογαλία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου στη Νοτιοδυτική Ευρώπη. Η χώρα περιλαμβάνει 
και δύο αρχιπελάγη στον Ατλαντικό, τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Πανέμορφα μεσαιωνικά χωριά, πολλές εναλλαγές 
φυσικού τοπίου και υπέροχη αρχιτεκτονική που έχει διατηρηθεί μέσα στην πορεία των χρόνων χαρίζουν υπέροχες 
εικόνες στους επισκέπτες της. Είναι χτισμένη σε επτά λόφους στις όχθες του ποταμού Τάγου, στο σημείο της εκβολής 
του στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Η ιστορία της Πορτογαλίας απεικονίζεται στα κτίρια της Λισαβόνας, από τα ρωμαϊκά θεμέλια των ναών μέχρι τα 
πολύχρωμα πλακίδια που κοσμούν τους τοίχους των σπιτιών και φανερώνουν το αραβικό παρελθόν της. 
Μοναδικοί ρυθμοί φάντος απλώνονται στα μικρά μπαρ, τα βιολιά και οι κιθάρες ξεδιπλώνουν ιστορίες για αγάπη, έρωτα 
και πόνο, συνοδευόμενες από ένα γευστικό ποτήρι κρασί Port... Και το ταξίδι αρχίζει… 

Με το ξενοδοχείο Corinthia 5* στην Λισαβόνα Απ’ ευθείας πτήσεις με Aegean 
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Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 668 02/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ 10:10 12:25 

Α3 669 09/08/2017 ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13:15 19:25 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 668 09/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ 10:10 12:25 

Α3 669 16/08/2017 ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13:15 19:25 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Πλούσιο πρόγραμμα στην Πορτογαλία, σωστά οργανωμένο και με ορθολογικά κατανεμημένες 

διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες πόλεις της, έτσι όπως μόνο το Versus Travel σας έχει 

συνηθίσει 

� Το πρόγραμμά μας δεν περικόπτει διανυκτερεύσεις από τη Λισαβόνα, όπως άλλα προγράμματα για μείωση 

κόστους. Έτσι περιλαμβάνει 4 διανυκτερεύσεις στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας για να την απολαύσουμε και 

να τη χορτάσουμε. 

� 2 διανυκτερεύσεις στο Πόρτο και μία στην Κοΐμπρα. 

� Εξαιρετικά ξενοδοχεία : Hotel Corinthia Lisbon 5* στη Λισαβόνα, Hotel Crowne Plaza Porto 5* κεντρικό 
στο Πόρτο, Vila Gale Coimbra 4*sup. στην Κοΐμπρα. 
 
� Περιλαμβάνει εκδρομές, που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές, όπως η ολοήμερη εκδρομή μας σε 

Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ, που είναι εντός της τιμής. 

� Ολοήμερη εκδρομή στη Μπράγκα και το Γκιμαράες. 

� Επισκεπτόμαστε το Πάρκο των Εθνών, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λισαβόνας. Πρόκειται για 

ένα φουτουριστικό δημιούργημα, το οποίο σηματοδοτείται από τη γέφυρα του Βάσκο ντα Γκάμα, μία από τις 

μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου. Το Πάρκο των Εθνών έχει υπέροχη θέα προς τον ποταμό Τάγο και είναι ένα 

από τα καλύτερα σημεία για την παρατήρηση πουλιών. 

� Επισκεπτόμαστε τον Εθνικό Δρυμό του Μπουσάκο, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο ανάκτορο –σήμερα 

ξενοδοχείο– με εντυπωσιακούς κήπους και ιστορικά κειμήλια. 

� Την εκδρομή συνοδεύει εξειδικευμένος διπλωματούχος αρχηγός-ξεναγός στην Πορτογαλία –πραγματική 

αποκάλυψη– που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας. 

� Προσοχή: οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων και τα check points, καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 
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Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη και για όλα τα παραπάνω είναι όπως παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 668 12/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ 10:10 12:25 

Α3 669 19/08/2017 ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13:15 19:25 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 668 26/08/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ 10:10 12:25 

Α3 669 02/09/2017 ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13:15 19:25 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 668 16/09/2017 ΑΘΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ 10:10 12:25 

Α3 669 23/09/2017 ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 13:15 19:25 

Αριθµός 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

A3 7103 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 07:25 08:15 

Α3 7132 ΑΘΗΝΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22:00 22:55 
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Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε και το «εναλλακτικό ευρωπαϊκό ταξίδι», παρ’ όλο που 

φιγουράρει στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών. Ένα ταξίδι με όλα τα 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής και πολιτιστικής Ευρώπης του Versus. Με εξαιρετικό αρχηγό και με 

συνεχή προσθήκη νέων επισκέψεων, όπως το Πάρκο των Εθνών και τον Εθνικό Δρυμό Μπουσάκο, το 

πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει μια ποιοτική διαφυγή από την καθημερινότητά σας. Χωρίς περικοπή 

διανυκτερεύσεων από την πανέμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα Λισαβόνα (4 διανυκτερεύσεις) και με 

εκδρομές που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή (συνήθως δίνονται προαιρετικά) ώστε να έχετε 

προκαθορισμένο κόστος από την Αθήνα, σας προτείνουμε το ταξίδι αυτό σε μια χώρα με σπουδαία 

ιστορία, με ένα λαό φιλόξενο και µε έντονο  μεσογειακό ταπεραμέντο και, πάνω απ’ όλα, με ένα 

φυσικό πανέμορφο σκηνικό. 

 

 

 

� Επισκεφτείτε το ακρωτήρι Κάμπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

� Ανακαλύψτε το πανέμορφο, πνιγμένο στο πράσινο χωριό Σίντρα, έναν από τους πιο ρομαντικούς 
τουριστικούς προορισμούς. 

� Γευτείτε θαλασσινά και ψητά ψάρια στο γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, ατενίζοντας τη θάλασσα. 

� Θαυμάστε τις χαριτωμένες βάρκες «moliceiros» στη «Βενετία της Πορτογαλίας», το Αβέιρο. 

� Μάθετε σχετικά με τις «εμφανίσεις» της Παναγίας στο χωριό Φάτιμα. 

� Δοκιμάστε το διάσημο κρασί Port στα κελάρια της Villa Nova de Gaia. 

� Περιηγηθείτε στο Πάρκο των Εθνών με την υπέροχη θέα προς τον ποταμό Τάγο. 

� Απολαύσετε μουσική και τραγούδια φάντος, τα τραγούδια της μοίρας. 
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Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Ένα οδοιπορικό στις πόλεις και στα χωριά της Πορτογαλίας, που ξεκινάει από τη Λισαβόνα, 

πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης, απ’ όπου 

επισκεπτόμαστε το ρομαντικό χωριό Σίντρα, το όμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το Ακρωτήρι 

Κάμπο ντα Ρόκα, το παραθαλάσσιο θέρετρο Εστορίλ, το μεσαιωνικό χωριό Όμπιντος, το 

γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, καθώς και τα χωριά Αλκομπάθα και Μπατάλχα. 

Συνεχίζουμε με το Πόρτο στα βόρεια της χώρας, με τις κοντινές του πόλεις Μπράγκα και 

Γκιμαράες. Ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στο Αβέιρο, τη «Βενετία της Πορτογαλίας», το 

Μπουσάκο με τον εθνικό δρυμό και το ανάκτορο - ξενοδοχείο, την υπέροχη Κοΐμπρα, τη 

Φάτιμα, που φημίζεται για τις περισσότερες «εμφανίσεις» της Παναγίας, την Τόμαρ των Ναϊτών 

και το Πάρκο των Εθνών.
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Το υψηλής αισθητικής Corinthia Hotel Lisbon 5* είναι σε κοντινή απόσταση από τη λεωφόρο Avenida 

da Liberdade και πολύ κοντά στο ζωολογικό κήπο. Τα δωµάτια της διαθέτουν µοντέρνα διακόσµηση, 

τηλεόραση και δωρεάν Wi- Fi. Πολύ κοντά  σε στάση του µετρό, µε εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης και τις δηµοφιλής πλατείες Chiado και Rossio εντυπωσιάζει του επισκέπτες του Versus 

Travel µε τη πολυτέλεια και τις υψηλές παροχές του. 

∆ιαθέτει 2 εστιατόρια, το Tipico Restaurant µε παραδοσιακά πορτογαλικά πιάτα  και το Sete Colinas 
Restaurant  µε διεθνή κουζίνα και θέα στους κήπους, όπου τρέχουν καταρράκτες. Το Spa του 
ξενοδοχείου θεωρείται από τα µεγαλύτερα της πόλης, έκτασης 3000 µ2. Προσφέρει υπηρεσίες µασάζ 
και περιποιήσεις οµορφιάς, όπως µεσοθεραπείες και περιποιήσεις προσώπου, µε πισίνες, υδροµασάζ 
και πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο.  

 

Το Crown Plaza Porto 5* , είναι ένα µοντέρνο ξενοδοχείο, που ξεχωρίζει για την πολυτέλεια και το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών του. Βρίσκεται στην καρδιά του Πόρτο, πολύ κοντά  στο Βοτανικό Κήπο και µερικά 
χιλιόµετρα από τις παραλίες του.  

∆οκιµάστε παραδοσιακές γεύσεις στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και στους κήπους του και 

χαλαρώστε µε υπηρεσίες οµορφιάς στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Fitness & Wellness Center 

που διαθέτει το ξενοδοχείο. 
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Φάντος 
Τα Φάντος είναι η εθνική λαϊκή µουσική της 

Πορτογαλίας, µε τις ρίζες τους να βρίσκονται 

κάπου στο 15ο αιώνα, καθιερώθηκαν όµως το 

18ο αιώνα, τότε που οι Πορτογάλοι 

αριστοκράτες, επιστρέφοντας από τα ταξίδια 

τους έφεραν τις εµπειρίες τους στην πατρίδα. 

Ξεκίνησε ως ένα κράµα πορτογαλικής και 

βραζιλιάνικης µουσικής,  που ακουγόταν κυρίως 

στα σαλόνια της αριστοκρατίας. Όµως στην 

ουσία το φάντος δηµιουργήθηκε στις φτωχογειτονιές της Λισαβόνας, στα µπαρ και τα κλαµπ των συνοικιών, 

όπου µαζεύονταν οικογενειάρχες, ναυτικοί, πόρνες και λαθρέµποροι.  

Η µουσική και οι στίχοι των τραγουδιών είναι µελαγχολικοί και κάθε ένα τραγούδι αφηγείται µια ιστορία. 

Ιστορίες για τη ζωή των φτωχών, για τα ταξίδια των ναυτικών, για ανεκπλήρωτους πόθους και έρωτες.  

∆εν θα µπορούσε να υπάρξει καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική ονοµασία από τη λέξη φάντος, που στα 

Πορτογαλικά σηµαίνει µοίρα, πεπρωµένο.  

Τα φάντος χαρακτηρίζονται από τη saudade, µια λέξη που δεν µπορεί να µεταφραστεί στην ουσία, αλλά θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η αίσθηση νοσταλγίας και προσµονής αναµεµιγµένη µε λύπη, χαρά και πόνο 

συνάµα (χαρµολύπη). 

Υπάρχουν δύο είδη φάντος. Τα φάντος της Κοΐµπρα, που θεωρούνται πιο εκλεπτυσµένα και ερµηνεύονται 

από µαυροφορεµένους άντρες, και τα φάντος της Λισαβόνας, που έχουν λίγο πιο εύθυµο ρυθµό και 

τραγουδιούνται τόσο από άνδρες όσο και γυναίκες σε δηµόσιους χώρους ή στα «Σπίτια του Φάντος» (Casas 

de Fados). Αυτά είναι και τα πλέον διαδεδοµένα και τραγουδιούνται µε τη συνοδεία πορτογαλικής κιθάρας και 

ένα είδος βιόλας.  

Η Αµάλια Ροντρίγκεζ καθιέρωσε την πιο γνωστή µορφή τραγουδιών φάντος.  

Η Ντούλτσε Πόντες ανέµειξε την παραδοσιακή µε τη σύγχρονη πορτογαλική µουσική, ενώ η Κριστίνα 

Μπράνκο και το συγκρότηµα Μαντρεντέους πρόσθεσαν µουσικά όργανα και νέους ρυθµούς, διατηρώντας 

από τα παραδοσιακά φάντος το µελαγχολικό τους στιλ και την αίσθηση του saudade. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ (ΠΤΗΣΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για µία από 
τις πιο όµορφες πόλεις της Ευρώπης, τη Λισαβόνα. 
Ακολουθεί πανοραµική ξενάγηση γνωριµίας µε την 

πόλη. Θα ξεκινήσουµε από την ιστορική περιοχή του 
Μπελέµ, όπου πολλοί θαλασσοπόροι εξερευνητές 
ξεκίνησαν τα ταξίδια τους. Θα επισκεφθούµε δύο από 
τα σπουδαιότερα µνηµεία της, τον Πύργο του Μπελέµ 
και το Μοναστήρι των Ιερωνυµιτών (Hieronymites 

Monastery, Jerónimos Monastery). Και τα δύο έχουν 
χαρακτηριστεί ως Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς από την UNESCO. Ο Πύργος του 
Μπελέµ χτίστηκε το 1515 ως φρούριο στην είσοδο του 
λιµανιού της πόλης και παρουσιάζει στην 
αρχιτεκτονική του αρκετά µαροκινά στοιχεία. Ο Ναός 

των Ιερωνυµιτών είναι το εντυπωσιακότερο σύµβολο 
της πορτογαλικής δύναµης και πλούτου της περιόδου των θαλάσσιων ανακαλύψεων. Εδώ, πέρασε το 
τελευταίο του βράδυ ο Βάσκο ντε Γκάµα, προσευχόµενος για ούριο άνεµο, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του προς 
τις Ινδίες. Επίσης σήµερα θα επισκεφθούµε και το µουσείο µε τις αυτοκρατορικές άµαξες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ  
Πρωινή αναχώρηση για µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουµε 

ένα από τα πιο ροµαντικά χωριά της Λισαβόνας, τη Σίντρα. Πρώτος µας σταθµός το παραθαλάσσιο 
θέρετρο του Εστορίλ, γνωστό επίσης και για το διάσηµο καζίνο του. Συνεχίζουµε για ένα πολύ όµορφο 
ψαροχώρι, το Κασκάις. Μεταξύ του Κασκάις και της Σίντρα βρίσκεται το ακρωτήριο Cabo de Roca, το 
δυτικότερο σηµείο της ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό. Άφιξη στην 
πανέµορφη Σίντρα. Πρόκειται για ένα πανέµορφο χωριό σε µικρή απόσταση από τη Λισαβόνα, πνιγµένο 
στο πράσινο. Στο παρελθόν αποτελούσε τον καλοκαιρινό προορισµό των βασιλιάδων, ενώ σήµερα είναι 

ένας από τους πιο ροµαντικούς τουριστικούς προορισµούς. Μπορείτε να θαυµάσετε πολλά ιστορικά 
κτίρια και το παλάτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Λισαβόνα. Για το βράδυ προτείνουµε να 
απολαύσετε γνήσια τραγούδια φάδο (fado), τα πορτογαλικά τραγούδια της µοίρας. Ο καλύτερος τρόπος 
για να κλείσουµε την απολαυστική αυτή µέρα. ∆ιανυκτέρευση. 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΟΜΠΙΝΤΟΣ - ΑΛΚΟΜΠΑΘΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΜΠΑΤΑΛΧΑ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ  
Σήµερα η ηµέρα µας είναι αφιερωµένη στις οµορφιές της επαρχίας και σε γραφικά χωριουδάκια. Πρώτος 
µας σταθµός το πολύ όµορφο µεσαιωνικό χωριό Όµπιντος, περιτριγυρισµένο και προφυλαγµένο από τα 

τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα. Επόµενη στάση µας το χωριό Αλκοµπάθα και το 
Κιστερκιανό Μοναστήρι, το οποίο κατασκευάστηκε από τον πρώτο Πορτογάλο βασιλιά τον 12ο αιώνα. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούµε το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, όπου πολλοί κάτοικοί του συνεχίζουν να 
φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές. Προτείνουµε να φάτε θαλασσινά ή ψητά ψάρια σε κάποιο από τα 
πολλά παραλιακά εστιατόρια ατενίζοντας τη θάλασσα. Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούµε το 
Μοναστήρι Σάντα Μαρία ντα Βιτόρια, ένα από τα µεγαλύτερα γοτθικού στιλ µοναστήρια της Ευρώπης. 

Επιστροφή στη Λισαβόνα. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.  
 

4η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΠΟΡΤΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο. 
Τοποθετηµένο στις εκβολές του ποταµού Ντούρο, στα βόρεια της χώρας, αποτελεί Πολιτιστικό Μνηµείο 
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO και φηµίζεται για την παραγωγή του οµώνυµου 
γλυκού κρασιού. Θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας µε τα πιο χαρακτηριστικά µνηµεία της πόλης, όπως 
τον Καθεδρικό Ναό, το νεοκλασικό Stock Exchange Palace και την Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. ∆εν 
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θα χάσουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε τα κελάρια της Villa Nova de Gaia για να γευτούµε το διάσηµο 

κρασί Πόρτο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΠΟΡΤΟ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ) 
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επισκεφθούµε µια 
από τις πιο «πράσινες» περιοχές της Πορτογαλίας, 
το Μίνχο. Πρώτος σταθµός της διαδροµής µας θα 
είναι η Μπράγκα, όπου θα θαυµάσουµε τον 
Καθεδρικό Ναό και το Ιερό του Ιησού που 

παρουσιάζει σηµαντικά δείγµατα στιλ µπαρόκ. 
∆εύτερη στάση µας η πόλη Γκιµαράες, η οποία 
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι 
η γενέτειρα πόλη της πορτογαλικής εθνικότητας 
καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος 

βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο Αλφόνσος Α’. Θα 
δούµε (εξωτερικά) το Ducal Palace, το κάστρο της 
περιοχής και το ιστορικό κέντρο, τα οποία 
αποτελούν και Μνηµεία Ιστορικής Κληρονοµιάς της 
UNESCO. Επιστροφή στο Πόρτο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ - ΑΒΕΪΡΟ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΚΟΪΜΠΡΑ  
Πρωινή αναχώρηση µε τελικό προορισµό µας την 
Κοΐµπρα. Κατευθυνόµαστε αρχικά στην πόλη των 
καναλιών, τη «Βενετία της Πορτογαλίας», το Αβέιρο. 
Θα θαυµάσουµε τις χαριτωµένες βάρκες 
«moliceiros», που µοιάζουν µε τις παραδοσιακές 

γόνδολες της Βενετίας. Εδώ επίσης θα δοκιµάσετε 
το παραδοσιακό γλυκό «ovos moles» που είναι 
φτιαγµένο από κρόκους αβγών και ζάχαρη. Καθ’ 
οδόν θα περάσουµε από τον Εθνικό ∆ρυµό του 
Μπουσάκο, όπου βρίσκεται και το οµώνυµο 
ανάκτορο –σήµερα ξενοδοχείο–, παλιό Μοναστήρι 

Καρµελιτών µοναχών µε εντυπωσιακούς κήπους 
και ιστορικά κειµήλια. Θα συνεχίσουµε για την 
Κοΐµπρα, όπου υπάρχει το δεύτερο παλαιότερο 
πανεπιστήµιο της Ευρώπης µε την υπέροχη 
βιβλιοθήκη του σε µπαρόκ στιλ, και η Εκκλησία της 

Αγίας Κλάρα, όπου βρίσκεται ο τάφος της 
Βασίλισσας Ιζαµπέλ, της πρωταγωνίστριας του 
«Θαύµατος των Ρόδων» (είσοδος προαιρετική). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΤΟΜΑΡ - ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ  
Πρωινή αναχώρηση για τη Λισαβόνα. Στη διαδροµή µας θα επισκεφθούµε την πόλη Τόµαρ, η ανάπτυξη της 

οποίας είναι στενά συνδεδεµένη µε το στρατιωτικό-θρησκευτικό τάγµα των Ναϊτών. Ήταν ο Dom Gualdim Pais, 
ο πρώτος Μέγας ∆ιδάσκαλος της Τάξης αυτής που ίδρυσε το κάστρο και το υπέροχο Μοναστήρι του Χριστού 
µέσα σε αυτό. Είναι το στολίδι της πόλης και Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. 
Τελευταία µας στάση το χωριό Φάτιµα, που φηµίζεται για τις περισσότερες «εµφανίσεις» της Παναγίας (µετά 
την πρώτη εµφάνισή της το 1917). Λέγεται ότι παρουσιάστηκε την πρώτη φορά σε τρία µικρά παιδιά που 
φύλαγαν τα πρόβατα των οικογενειών τους. Θα δούµε το Παρεκκλήσι των Εµφανίσεων και τον νέο Καθεδρικό 

Ναό της Φάτιµα. Στάση στο Πάρκο των Εθνών, που δηµιουργήθηκε για την EXPO της Λισαβόνας το 1998. 
Αναχώρηση για τη Λισαβόνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια. 
Για το βράδυ προτείνουµε να απολαύσετε γνήσια µουσική και τραγούδια fados, «τα τραγούδια της µοίρας». 
Το καλύτερο κλείσιµο για µια καθαρά γεµάτη πορτογαλική µέρα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Λίγος χρόνος ελεύθερος στη Λισαβόνα. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα µε ενδιάµεσο 
σταθµό. 
 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 
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** Super Τιµή ** 
για τις 11 πρώτες συµµετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισµένο συνολικό κόστος 
απο την αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαµβάνονται στην τελική τιµή: 

φόροι πόλεων, check points, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά όπου είναι 
δυνατόν. 

∆εν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συµβαίνει. 
 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
 

Με το ξενοδοχείο Corinthia 5 * στη Λισαβόνα και το ξενοδοχείο Crowne Plaza 5* στο 
Πόρτο 

Την εκδροµή συνοδεύει εξειδικευµένος διπλωµατούχος αρχηγός-ξεναγός στην 
Πορτογαλία - πραγµατική αποκάλυψη – µε άδεια ξενάγησης στην Πορτογαλία, 

που θα βρίσκεται συνεχώς µαζί σας 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 02.08 

850 € 
930 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 09.08,12.08, 26.08 

840 € 
920 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 16.09 
Ξενοδοχείο 4* στην Λισαβόνα κεντρικό 

899 € 
979 € 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 µήνα πριν την 

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 04.10, 21,10, 19.11 
TIMEΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ  

Από Λάρνακα. Ζητήστε µας το αναλυτικό πρόγραµµα µε αναχωρήσεις  

από Λάρνακα.   
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης. 
� Ξενοδοχεία: ∆ιαµονή σε εκλεκτά και επιλεγµένα ξενοδοχεία, όπως τα: 
Hotel Corinthia Lisbon 5* στη  
Λισαβόνα, Hotel Crowne Plaza Porto 5* κεντρικό στο Πόρτο, Vila Gale 
Coimbra 4*sup. στην Κοΐµπρα. 
� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά. 
� Όλες οι µεταφορές, οι µετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραµµα. 
� Με εκδροµή στη Σίντρα και στο Κασκάις ΕΝΤΟΣ της τιµής (και όχι 
προαιρετική, όπως σε άλλα προγράµµατα). 
� Με τον Εθνικό ∆ρυµό του Μπουσάκο και το Πάρκο των Εθνών. 
� Μόνο στο Versus εξειδικευµένος διπλωµατούχος αρχηγός/ξεναγός στην Πορτογαλία -πραγµατική αποκάλυψη- που 
θα βρίσκεται συνεχώς µαζί σας (αναλόγως µε την αναχώρηση, πιθανόν να σας περιµένει στην Πορτογαλία). 
� Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται στην τελική τιµή και δεν 
πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως. 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, check points, 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. 180€ 
� Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα. 

� Ποτά και γεύµατα άλλα πλην του πρωινού. 
� Έξοδα προσωπικής φύσεως. 

 
 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 320 € 
Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει. 

Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια 
της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το Versus στα 

προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας στα γραφεία µας. 
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-
mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας 
γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της 
προκαταβολής. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 
συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 300 € κατ’ άτοµο εντός της χρονικής προθεσµίας που 

θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 
• Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  
• 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. 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 επισκεφτείτε. 
• Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω µη ανανέωσης του 
διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες µη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι µη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 
πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 

ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 

υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 
προκαταβολής σας, µε σκοπό να καταχωριστεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 
κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. 
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή 
µε το Versus Travel. 
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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  
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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. 
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� 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!!! 

 
 


