
 

Η κομψότητα και η αίγλη δεν τα πήγαιναν ποτέ τόσο καλά με το ατίθασο πνεύμα.  

Η πατίνα του χρόνου χρωματίζει με στιλ τα βικτωριανά δίπατα, καλοβαλμένοι θαμώνες τα 

meeting-points της Union Square και νεαροί αλά Kurt Cobain τα cafes του Haight-Ashbury.  

 

Αυτό είναι το Σαν Φρανσίσκο. Η πόλη που πρωταγωνίστησε στο «Καλοκαίρι της Αγάπης» το 1967 

και ύστερα –ακριβώς για τον ίδιο λόγο– περιφρονήθηκε. Το φιλελεύθερο πνεύμα, όμως, και η 

ανήσυχη δημιουργικότητα της αιώνιας νιότης του το κρατούν ακόμα στην πρώτη γραμμή... 

  

Το Σαν Φρανσίσκο θέλει το χρόνο του για να το ζήσεις: να βυθιστείς στα ομιχλώδη τοπία του, να 

χαλαρώσεις στο Golden Gate Park, να μπεις σε σκέψεις στα ελευθεριακά βιβλιοπωλεία της 

Haight, να γελάσεις μέχρι δακρύων με τα θαλάσσια λιοντάρια του Fisherman’s Warf. Μπορεί η πιο 

διάσημη εικόνα του να είναι η Golden Gate Bridge, αλλά μόνο στις γειτονιές του θα ανακαλύψετε 

το ιδιαίτερο πνεύμα και την πλούσια Ιστορία του.  

 

 

 

 Σαν Φρανσίσκο  
Feel the magic! 

 

 
 

            Αναχωρήσεις: 07,21.02, 10,23.03, 08,26.04, 11,25.05, 8,22.06                           9 Ημέρες 

 



 

Ταξιδιώτες με άποψη  

Το σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο γεννήθηκε στη σημερινή China Town, όταν ο Βρετανός ναυτικός Ουίλιαμ 

Ρίτσαρντσον απέκτησε εκεί το πρώτο ιδιόκτητο κομμάτι γης.  

Η μεγαλύτερη κινέζικη συνοικία εκτός Κίνας, αποτελεί must προορισμό για κάθε επισκέπτη. Αναζητήστε τις 

πιο αυθεντικές γωνιές της, αφού είναι κοινό μυστικό ότι "ένα τμήμα της ανήκει στους ντόπιους κι ένα άλλο 

στους τουρίστες". Ακριβώς δίπλα υψώνεται ο πιο ιστορικός λόφος της πόλης Nob Hill, όπου βρίσκονται 

ορισμένα από τα κτίρια που σχεδίασε η πρώτη γυναίκα απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών στο Παρίσι, η 

Αμερικανίδα διάσημη αρχιτεκτόνισσα Τζούλια Μόργκαν. Στις παρυφές του λόφου, στη γειτονιά Tenderloin, 

έχουν αναβιώσει ορισμένα από τα παράνομα μπαρ της εποχής της Ποτοαπαγόρευσης, γνωστά ως 

"speakeasies". 

Για μια cult περιήγηση προτιμήστε το Nob Hill, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο λόφος Russian Hill 

απέναντι, όπου βρίσκεται το Ινστιτούτο Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο με τη διάσημη τοιχογραφία του Ντιέγκο 

Ριβέρα "Making a fresco".  

Αλλάξτε σκηνικό με μια επίσκεψη στο άλλοτε βιομηχανικό SoMa (South of Market), το οποίο φιλοξένησε 

κάποτε τους τυχοδιώκτες του πυρετού του χρυσού, ενώ σήμερα φιλοξενεί την εξίσου πυρετώδη 

δραστηριότητα της πόλης.  

Στο κέντρο επισκεφθείτε το σταυροδρόμι Haight Ashbury στη γειτονιά της Τζάνις Τζόπλιν, περιπλανηθείτε στο 

Dolores Park και αλωνίστε στο φιλελεύθερο και πολύχρωμο Castro.  

Απολαύστε τη μεσογειακή ατμόσφαιρα των Twin Peaks και την πανοραμική θέα από τον λόφο, τον δεύτερο 

ψηλότερο από τους 41 του Σαν Φρανσίσκο.  

Αν βρεθείτε στη δυτική πλευρά, χαλαρώστε με μια βόλτα στη λίμνη Merced και επισκεφθείτε το μνημείο της 

τελευταίας μονομαχίας του Σαν Φρανσίσκο το 1859.  

Ακόμα κι αν δεν έχετε χρόνο να περιδιαβείτε στους διαδρόμους του, βολτάρετε απ΄ έξω για να θαυμάσετε το 

κτίριο του μουσείου μοντέρνας τέχνης, αλλά και τους γειτονικούς Yerba Buena Gardens – αμφότερα δίνουν 

μαθήματα εμπνευσμένης σύγχρονης αρχιτεκτονικής.  

Η Union Square δεσπόζει στην πολυπολιτισμική κουλτούρα του κέντρου, με τα διάσημα designers stores 

(Saks Fifth Avenue, Gucci, Prada) για το shopping σας, αλλά και για καφέ, περαντζάδα και people 

watching με άποψη. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell  
 

ΈΈνναα  ννέέοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  ααφφιιεερρωωμμέέννεεςς  σσττοο  ΣΣαανν  ΦΦρρααννσσίίσσκκοο  γγιιαα  νναα  

ααπποολλααύύσσεεττεε  ττηη  μμααγγεείίαα  κκααιι  ττηηνν  ααυυθθεεννττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ππόόλληηςς!!  

  

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμάά  μμααςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

  ΕΕκκττεεττααμμέέννηη  ξξεεννάάγγηησσηη  ττηηςς  ππόόλληηςς  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  εεξξααιιρρεεττιικκόό  εεθθννιικκόό  ππάάρρκκοο    MMuuiirr  

WWooooddss  μμεε  ττιιςς  ππααννύύψψηηλλεεςς  ΣΣεεκκόόγγιιααςς  

  77  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΣΣαανν  ΦΦρρααννσσίίσσκκοο  σσεε  εεξξααιιρρεεττιικκόό  κκεεννττρριικκόό  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  44**  

  ΗΗμμεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ππααρρααμμυυθθέέννιιοο  ΚΚααρρμμέέλλ  κκααιι  ττοο  γγοοηηττεευυττιικκόό  ΜΜοοννττεερρέέιι  μμεε  ιιδδιιωωττιικκόό  

πποούύλλμμαανν  ((πποουυ  σσεε  άάλλλλαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εείίννααιι  ππρροοααιιρρεεττιικκήή))  

  ΗΗ  κκααλλύύττεερρηη  ττιιμμήή  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ((σσχχέέσσηη  ττιιμμήήςς--ππρροοϊϊόόννττοοςς))    

  ΈΈμμππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς  ααππόό  ΑΑθθήήνναα    

  

ΔΔιιααββάάσσττεε  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  σσυυγγκκρρίίννεεττεε    

κκααιι  μμηη  σσυυμμββιιββάάζζεεσσττεε  μμεε  ττίίπποοτταα  λλιιγγόόττεερροο!!  

  



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σαν Φρανσίσκο, την πανέμορφη και πιο φιλελεύθερη πόλη 

των ΗΠΑ, που είναι χτισμένη σε 40 λόφους. Η ανάπτυξη αυτής της πόλης οφείλεται στην εξαιρετική της 

γεωγραφική θέση, το κλίμα της, αλλά και στα κοιτάσματα του χρυσού που ανακαλύφθηκαν στη Σιέρα 

Νεβάδα στα μέσα του 19ου αιώνα. Από την εποχή του πυρετού του χρυσού το Σαν  Φρανσίσκο ήταν μια 

ανέμελη πόλη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έγινε η πόλη των μπίτνικ (beatnik), που μιλούσαν για μια 

ζωή μακριά από τις δεσμεύσεις των κοινωνικών συμβάσεων, εμπνευσμένη από τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία και όχι από την απληστία και τη φιλοδοξία (Τζακ Κερουάκ, Άλεν Γκίνσμπερκ κλπ).  Τη γενιά των μπιτ 

(beat generation) διαδέχθηκαν οι χίπις κατά τη δεκαετία του 1960. Άφιξη το απόγευμα, μεταφορά και 

τακτοποίηση σε πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (Εκτεταμένη ολοήμερη ξενάγηση, Σοσαλίτο, Ώκλαντ, Μuir Woods)  

Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη και στα περίχωρα του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία Union Square, το Δημαρχείο που μοιάζει με το Καπιτώλιο της 

Ουάσιγκτον, την περίφημη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Όπερα, την Τσάινα Τάουν, που είναι η μεγαλύτερη 

Κινέζικη πόλη εκτός Κίνας και τις Δίδυμες Κορυφές (Twin Peaks) απ΄ όπου θα έχουμε μια πανοραμική θέα της 

πόλης. Εν συνεχεία θα διασχίσουμε την πασίγνωστη, μήκους 1.272 μέτρων, Χρυσή Γέφυρα (Golden Gate), 

που συνδέει το Σαν Φρανσίσκο με την κομητεία Marin. Στο άλλο άκρο της γέφυρας θα απολαύσουμε και θα 

απαθανατίσουμε το υπέροχο  σκηνικό που απλώνεται μπροστά μας, με επίκεντρο το γνωστό νησί-φυλακή 

Αλκατράζ. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε στο γραφικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο, που θα σας 

εντυπωσιάσει με τη μεσογειακού τύπου ομορφιά του. Η επόμενη στάση μας θα είναι στα MUIR WOODS, 

όπου θα μπορέσουμε να δούμε τα περίφημα Redwood Trees - τις αρχαίες Σεκόγιες, τα μεγαλύτερα, 

γηραιότερα και ψηλότερα δένδρα της γης. Αφού περάσουμε από τη γέφυρα San Rafael θα σταματήσουμε 

στην Πανεπιστημιούπολη του Μπέρκλεϋ και στο Ώκλαντ (Oakland) (αν το επιτρέπουν τα χρονικά 

περιθώρια). Αφού περάσουμε και την 3η κρεμαστή γέφυρα (Bay Bridge), θα επιστρέψουμε στο Σαν 

Φρανσίσκο. Στάση στο Φίσερμανς Γουόρφ (Fishermans Warf, την προβλήτα των ψαράδων) - την γνωστή 

παραθαλάσσια συνοικία με τις ταβέρνες, για να απολαύσετε, όσοι θέλετε, το δείπνο σας με θαλασσινά και 

ειδικότερα με τα γιγάντια καβούρια του Ατλαντικού. Το πούλμαν θα καταλήξει στο ξενοδοχείο μας.  
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, Πεζή και με Τραμ ξενάγηση της πόλης (Προαιρετική κρουαζιέρα στον Κόλπο)  

Πρωινή αναχώρηση για μία ξενάγηση με τα πόδια στην καρδιά της πόλης. Θα επιβιβαστούμε στο γνωστό, 

ιστορικό  ΤΡΑΜ για μια μοναδικής εμπειρίας διαδρομή, με στάσεις σε σημεία-κλειδιά της πόλης. Τελικός μας 

προορισμός το Fishermans Warf στην παραλία. Από εδώ και για τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο σας, σας 

προτείνουμε να κάνετε μια κρουαζιέρα στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της οποίας 

μπορείτε να τραβήξετε αξέχαστες φωτογραφίες της πόλης, των γεφυρών και του τρομερού νησιού 

Αλκατράζ, που φιλοξενούσε στο διάστημα 1933-63 τις περίφημες φυλακές με έγκλειστους γνωστούς 

γκάνγκστερ της εποχής. Διανυκτέρευση στο Σαν Φρανσίσκο. 

 



 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΑΡΜΕΛ - ΜΟΝΤΕΡΕΪ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 

Ο παράκτιος αυτοκινητόδρομος Highway 1 προσφέρει την πιο όμορφη, αν και όχι την πιο σύντομη, 

διαδρομή προς το Los Angeles. Οι αμμουδιές του Ειρηνικού, διαδέχονται η μία την άλλη ώσπου στο ύψος 

του Μοντερέι επιβάλλεται να κάνεις μια μικρή παράκαμψη για να ακολουθήσεις το 17-mile drive, μια 

διαδρομή 25 χιλιομέτρων με πολυτελείς παραθαλάσσιες εξοχικές κατοικίες, αγριοκυπάρισσα και ελάφια. Στο 

τέλος της σε περιμένει ο καρτποσταλικός βράχος με το μοναχικό κυπαρίσσι (Lonely Cypress) στην κορυφή 

του, που δεν ξεφεύγει από κανέναν φωτογραφικό φακό. Ακολουθεί το κουκλίστικο θέρετρο Carmel-by-the-

Sea, με την ιστορική ισπανική ιεραποστολή (τέλη 18ου αιώνα), τα σπίτια με τα γκρίζα κεραμίδια από 

σχιστόλιθο, καθώς και την υπέροχη παραλία με τη λευκή άμμο, όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος για να 

παρακολουθήσει την "ιεροτελεστία" του ηλιοβασιλέματος. Ελεύθερος χρόνος στο Μοντερέι για να 

γευματίσετε ή να επισκεφθείτε το τοπικό ενδιαφέρον Ενυδρείο. Επιστροφή το απόγευμα στο Σαν Φρανσίσκο. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η - 7η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (Ημέρες ελεύθερες) 

Ημέρες ελεύθερες για να επισκεφθείτε κάποιο από τα 

αξιόλογα μουσεία ή τα φημισμένα διεθνώς Πανεπιστήμια της 

περιοχής, να κάνετε αγορές στα outlets που βρίσκονται 

σχετικά κοντά στην πόλη ή στα πολυκαταστήματα του 

κέντρου με τις συμφέρουσες τιμές ή απλά να απολαύσετε τη 

ρομαντική ατμόσφαιρα  της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό 

για την Αθήνα.  
 

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό   

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο, κεντρικό πολυτελές ξενοδοχείο 4*sup.  

 Εκτεταμένη ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο και τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο (3 Γέφυρες) και στάση στα 

Muir Woods, το δάσος με τις Σεκόγιες 

 Ολοήμερη εκδρομή στο Καρμέλ & το Μοντερέϊ 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 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.  

 Είσοδοι σε θεματικά πάρκα, μουσεία και αξιοθέατα 

 Πρωινό  

 

 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαμβάνονται στο τελικό κόστος του προγράμματός μας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράμματα  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****SSuuppeerr  ΤΤιιμμήή****  

ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  
 
  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ MONΟΚΛΙNOY 

1.450 € + 633 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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 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.  

  
 

 
 



 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγμμέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε!!  

ΕΕμμεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  ααννοοίίγγοουυμμεε  δδρρόόμμοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιμμίίχχααςς    
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο 

γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 

δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 

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

εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για τα 20 χρόνια ταξιδιωτικής έμπνευσης και προσφοράς του Versus 

Travel αλλά και με πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους κι  έγιναν μια 

παρέα.  
 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως και 18). 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.   
 



 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

 

 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξιδιών 

μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 

 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την 

επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα 

μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 

πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του 

Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  

 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες 

υπηρεσίες). Εμείς δεν "κουτσουρεύουμε" τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, 

όπως προστάζει η … "νέα μόδα". Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες 

τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. 

Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον 

Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι 

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - 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 και στη Θεσσαλονίκη 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 γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, θεματικές βραδιές με υψηλούς καλεσμένους που μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωμένες στην Ιστορία, στις επιστήμες, στις τέχνες κτλ. Ο 

χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη 

μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από 

βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας με θέα την Ακρόπολη 

και το Λυκαβηττό.  

 



 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. 

 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL    

ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηη  γγηη,,  μμααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυμμεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 


