Το μόνο οργανωμένο ταξίδι στις Βαλεαρίδες Νήσους!

Εξασφαλισμένες
Αναχωρήσεις

Μαγιόρκα (Ίμπιζα, Μενόρκα) με Μαδρίτη
Πρόγραμμα γεμάτο ξεναγήσεις, περιηγήσειςκαι δραστηριότητες
Βαλεαρίδες: Ένας εξωτικός προορισμός στην Μεσόγειο
Το μόνο οργανωμένο πρόγραμμα με Έλληνα αρχηγό

Αναχωρήσεις 2021: 10.08, 26.08, 10.09, 23.09

9 Ημέρες

Κάντε ξένοιαστες διακοπές στον τουριστικό
παράδεισο αλλά επίσης γνωρίστε με καθημερινές
ξεναγήσεις, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων
και της Ισπανίας και το έβδομο στην Μεσόγειο. Με
κόστος πακέτου χαμηλότερο ακόμα και από
αντίστοιχη διαμονή σε Ελληνικό νησί, οι διακοπές
στην Μαγιόρκα με το Versus είναι ένα πραγματικό
όνειρο!
Η Μαγιόρκα, όπως η Μενόρκα, αποτελούν
σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στην
Ισπανική Μεσόγειο. Με αντίστοιχες εκδρομές
μπορείτε να επισκεφθείτε και τα γειτονικά αυτά
χαρακτηριστικά νησιά.
Η πρωτεύουσά της Πάλμα ντε Μαγιόρκα ή, όπως
την γνωρίζουν οι κάτοικοι, Ciutat (δηλαδή πόλη,
στα καταλανικά), είναι μια σύγχρονη μητρόπολη με
ρομαντική ατμόσφαιρα στο ιστορικό της κέντρο. Το
κλίμα είναι μεσογειακό, με υψηλές θερμοκρασίες τα
καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.
Κοσμοπολίτικη όσο λίγα νησιά, η Μαγιόρκα διαθέτει
μερικές από τις καλύτερες ακτές της Μεσογείου.
Τροπικές, μικρές ή μεγάλες, όποιο είδος παραλίας
σας γοητεύει, είναι σίγουρο ότι θα τη συναντήσετε
στο νησί. Το ανάγλυφό του είναι εξίσου
εντυπωσιακό με την μήκους 100 χιλιομέτρων
οροσειρά της SerraTramuntana να είναι ο
αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής, φιλοξενώντας
πανέμορφα
παραδοσιακά
χωριουδάκια
με
μεσαιωνική ατμόσφαιρα.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ VERSUS
Επισκεφθήκαμε τα νησιά των Βαλεαρίδων
και σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα που
θα
σας
συναρπάσει.Ένα
μοναδικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει χαλάρωση,
διακοπές αλλά και ξεναγήσεις στον
εξωτικό
παράδεισο
της
Ισπανίας.
Προσεκτικά
σχεδιασμένο,
γεμάτο
με
δραστηριότητες, εκδρομές και ξεναγήσεις,
που
τοπικά
κοστίζουν
αλλά
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Αεροπορικά
εισιτήρια
οικονομικής
θέσης
Το μόνο με Έλληνα αρχηγό που θα είναι
συνεχώς μαζί σας.
Είσοδος στη Σπηλιά του Δράκου.
Εκδρομή στη Βαλλντεμόσα και το
Σόλιερ, στη Μαγιόρκα.
Επίσκεψη
σε
εργοστάσιο
μαργαριταριών.
Πρόγραμμα που συνδυάζει χαλάρωση
και ξενάγηση.

Βαλεαρίδες, η εξωτική Μεσόγειος!
Ηρεμία, διασκέδαση, αξιοθέατα, υπέροχες παραλίες και λαμπερός ήλιος, όλα έχουν τη θέση τους στις Βαλεαρίδες,
ένα σύμπλεγμα έντεκα νησιών στη Μεσόγειο, ανατολικά της Ισπανίας, όπου και ανήκουν. Σημαντικότερα είναι
τέσσερα: η Μαγιόρκα, η Μενόρκα, η Ίμπιζα και η Φορμεντέρα. Κάθε ένα από τα νησιά αυτά, έχει τον δικό του
χαρακτήρα.
Παρά τα εντυπωσιακά πλήθη τουρισμού που καταφθάνουν εκεί κάθε χρόνο, τα νησιά των Βαλεαρίδων έχουν
καταφέρει να διατηρήσουν μεγάλο μέρος της φυσικής τους ομορφιάς. Πέρα από τα μεγάλα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα και τα τουριστικά θέρετρα, τα μπαρ και τις οργανωμένες και δημοφιλείς παραλίες, θα δείτε
όμορφους γοτθικούς ναούς, ερείπια από τη λίθινη εποχή, γραφικά ψαροχώρια, απομονωμένους όρμους,
απέραντους ελαιώνες, αλλά και εκτάσεις με αμυγδαλιές και εσπεριδοειδή.
Στις Βαλεαρίδες ο καθένας θα βρει αυτό που του ταιριάζει, είτε τις επισκέπτεται για χαλάρωση, είτε για ξέφρενη
διασκέδαση, είτε με ρομαντική διάθεση.

Μαγιόρκα
Η Μαγιόρκα είναι το κεντρικό νησί, που συνδυάζει λίγο απ’ όλα - από θεαματικά ορεινά τοπία και όμορφους
οικισμούς, μέχρι εκπληκτικές παραλίες που "λούζονται" από το μεσογειακό ήλιο. Όμως, είναι πολλά περισσότερα
από υπέροχες αμμώδεις παραλίες. Η πρωτεύουσα Πάλμα Ντε Μαγιόρκα αποτελεί το κέντρο για πολλές
δραστηριότητες, ενώ είναι γνωστή για το όμορφο ηλιοβασίλεμά της. Η θεαματική οροσειρά SerradeTramuntana
εκτείνεται παράλληλα με τη βορειοδυτική ακτή και η PuigMajor (1.445 m) είναι το υψηλότερο σημείο της.
Κοσμοπολίτικη και ειδυλλιακή, εξωτική και ταυτόχρονα προσιτή με μεσογειακό ταμπεραμέντο, η Μαγιόρκα είναι το
"Μαργαριτάρι της Μεσογείου".

Ίμπιζα
Η Ίμπιζα είναι συνώνυμη με το clubbing, το νησί που ανέδειξε στην Ευρώπη την μουσική rave. Χαρακτηρίζεται ως
η "Μύκονος" της Ισπανίας και είναι το πιο γνωστό και τουριστικό από τα νησιά αυτά. Τοπίο τραχύ και βραχώδες με
αρκετή ξηρασία. Παρόλα αυτά "στολίζεται" με πεύκα, ελιές, συκιές και αμυγδαλιές και προκαλεί έκπληξη, ότι το
ήμισυ περίπου του νησιού, καλύπτεται από πυκνά δάση. Στο βόρειο τμήμα θα θαυμάσετε βλάστηση και φύση που
ποτέ δε θα φανταζόσασταν για την Ίμπιζα. Οι απόκρημνες ακτές είναι γεμάτες από δεκάδες αμμώδεις παραλίες, οι
περισσότερες ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικά. Η Ίμπιζα αποτελεί το μέρος όπου βρίσκονται μερικά από τα πιο
γνωστά clubs της Ισπανίας, αλλά και αμέτρητα bars. Επισκεφθείτε οπωσδήποτε την Platjad’enBossa, με 2,7 km
χρυσής άμμου και κρυστάλλινα δροσερά νερά. Μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες στο νησί είναι η περιοχή του
Portinatx. Μικρές και μεγάλες διαδοχικές ακτές με τυρκουάζ νερά θα σας προσφέρουν μια νότα διαφορετική.
Περιβάλλεται από κατάφυτους λόφους και δάση. Εδώ θα νιώσετε πολλές φορές το απέραντο πράσινο να θέλει να
σας αγκαλιάσει.

Μενόρκα
Η Μενόρκα, το πιο ήρεμο και το λιγότερο τουριστικό νησί του συμπλέγματος, είναι ένα καταφύγιο γαλήνης με
υπέροχες ερημικές παραλίες, όρμους και προϊστορικά μνημεία που στέκονται για να θυμίζουν τη μικρή μας
ύπαρξη στην απέραντη ιστορία. Η UNESCO το ανακήρυξε ως "Απόθεμα της Βιόσφαιρας", με στόχο τη διατήρηση
περιοχών, όπως οι υγρότοποι και τα μοναδικά αρχαιολογικά μέρη του. Έχει κλίμα περισσότερο υγρό και συνήθως
είναι κατά μερικούς βαθμούς πιο δροσερό από τα υπόλοιπα. Οι παρθένες παραλίες, οι όρμοι και τα φαράγγια
γύρω από 216 km ακτογραμμής, επιτρέπουν εξερευνήσεις και περιπέτειες που αποκαλύπτουν μοναδικές ομορφιές.
Πρόκειται για ένα μέρος από τα λίγα, όπου μπορείτε να βρείτε μια ανέγγιχτη παραλία μόνο για σας!

Φορμεντέρα
Η μικροσκοπική Φορμεντέρα είναι το πιο μικρό και νότιο από τα νησιά των Βαλεαρίδων, με ένα μοναδικό
συνδυασμό γαλάζιου και πράσινου. Επίπεδη και αμμώδης με υπέροχες, παρθένες, παραλίες και με κάποια σημεία
να σχηματίζουν βράχια στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ποδηλασία, πεζοπορία, καταδύσεις και ιστιοπλοΐα. Νησί
για χαλάρωση και για να απολαύσει κανείς το καλοκαίρι όσο πουθενά αλλού, μπορείνα γίνει ο μικρός σας
ιδιωτικός παράδεισος.

Αριθμός
Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

LH 1757

10/08/2021

ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ

06:00

07:35

LH 1800

10/08/2021

ΜΟΝΑΧΟ – ΜΑΔΡΙΤΗ

08:25

11:05

LX 2151

18/08/2021

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΖΥΡΙΧΗ

17:55

19:50

LX 1842

18/08/2021

ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ

21:10

00:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μαδρίτη.
.
Άφιξη και γνωριμία με την ισπανική πρωτεύουσα. Θα
περιηγηθούμε στις μεγάλες λεωφόρους και τις πλατείες με τα
αγάλματα και τα μνημεία, όπως στην Πλάθα Θιμπέλες με το
σύμπλεγμα της Κυβέλης και το Μέγαρο των Τηλεπικοινωνιών,
την περίφημη λεωφόρο Πασέο ντελ Πράδο και την Γκραν Βία,
την κεντρική μεσαιωνική πλατεία Πλάθα Μαγιόρ, και τα
ανάκτορα του Παλάθιο Ρεάλ: το ανάκτορο των Βουρβόνων,
παλαιά κατοικία της βασιλικής οικογένειας με τα 2.800 δωμάτια
-ένα κολοσσιαίο νεοκλασικό κτίριο του 18ου αιώνα, όπου
έζησε και δημιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του παλατιού-,
στο οποίο θα θαυμάσουμε ορισμένους από τους
εσωτερικούς του χώρους. Στη συνέχεια, με τον αρχηγό μας θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Πράδο, το πιο σημαντικό μουσείο
και η μεγαλύτερη πινακοθήκη της Ισπανίας, όπου θα δούμε
εντυπωσιακές συλλογές διάσημων ζωγράφων (Βελάθκεθ, Ελ
Γκρέκο, Γκόγια, Ριμπέιρα, Μουρίγιο, Μπος, Τιτσιάνο, Ραφαήλ
κ.α.)- ένα μοναδικό ταξίδι «στο χρόνο και στο χρώμα».
Διανυκτέρευση στη Μαδρίτη.
2η ημέρα: Μαδρίτη – Τολέδο – Μαδρίτη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για να
επισκεφθούμε μία πόλη-κόσμημα, μία από τις ωραιότερες
μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης, το Τολέδο, πόλη με
ασύγκριτη
ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά.
.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Θα
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης
και θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό της, ένα μοναδικό
κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μίγμα πολλών αρχιτεκτονικών
στιλ, καθώς επίσης και την Εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου
.
θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό
έργο του Ελ Γκρέκο «Η
Ταφή του Κόμητος Οργκάθ». Μία βόλτα «χωρίς πρόγραμμα»
στα λιθόστρωτα καλντερίμια της παλιάς πόλης του Τολέδο
είναι ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο αλλά και τον πολιτισμό
καθώς εύγλωττα είναι τα σημάδια από τη χριστιανική, τη
μουσουλμανική και την εβραϊκή κουλτούρα που σμίλεψαν
μέσα στους αιώνες τον χαρακτήρα της μοναδικής αυτής
πόλης. Κατόπιν επιστρέφουμε στη Μαδρίτη όπου και
διανυκτερεύουμε.
3η ημέρα: Μαδρίτη – πτήση για Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο Αδόλφο Σουάρεθ-Μπαράχας της
Μαδρίτης και πτήση για το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων
και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, την Μαγιόρκα. Ένα
νησί με διπλάσια έκταση από την Ρόδο, με τρομερή τουριστική
ανάπτυξη που δέχεται τόσους τουρίστες όσους ολόκληρη η
Ελλάδα!!!! Το όνομα Μαγιόρκα προέρχεται από το λατινικό
insula maior - δηλαδή Μεγάλο Νησί. Χάρη στις μεγάλης
έκτασης αμμώδεις παραλίες, τις δαντελωτές ακτές, τα γαλανά
νερά της, τους καταπράσινους λόφους, το μεσογειακό της
κλίμα και την καταλανική φιλοξενία, η Μαγιόρκα, μαζί με την
Μενόρκα και την Ίμπιζα, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό

τουριστικό προορισμό. Άφιξη και σύντομη πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
Σήμερα θα ανακαλύψουμε τις ομορφιές της πόλης, σε μια
εμπεριστατωμένη ξενάγηση με τον αρχηγό μας. Θα δούμε
τον υπέροχο καθεδρικό ναό, το Palaudel’Almudaina, το
μέγαρο του δημαρχείου, θα περπατήσουμε στα σοκάκια με
τον αρχηγό μας, θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα παλιά
αρχοντικά των ευγενών, ενώ θα έρθουμε και στο κάστρο
Μπελβέρ. Για το βράδυ, προτείνουμε βόλτες εκεί που χτυπά η
καρδιά της νυχτερινής ζωής της Μαγιόρκα, με γραφικά
υπαίθρια εστιατόρια, ευφάνταστα μπαράκια με θέα τη
Μεσόγειο ή το κάστρο, αλλά και περατζάδες στα σοκάκια και
λιμάνι που σφύζει από ζωή. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα – Μανακόρ – Πόρτο Κρίστο –
Σπηλιά του Δράκου (είσοδος περιλαμβάνεται) – παραλία
Αγκούλια – Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Για σήμερα έχουμε οργανώσει να πραγματοποιήσουμε τον
γύρο του νησιού. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης θα
γνωρίσετε διάφορα γραφικά χωριά της ενδοχώρας, αλλά και
τις πανέμορφες παραλίες του, με επιλεγμένες στάσεις στο
Μανακόρ, όπου θα επισκεφθείτε το φημισμένο εργοστάσιο
μαργαριταριών, καθώς και στο ακρωτήριο Φορμεντόρ, από
τον φάρο του οποίου θα θαυμάσετε μια υπέροχη θέα. Στη
συνέχεια, περνώντας από το γραφικό λιμανάκι του Πόρτο
Κρίστο, θα δείτε το περίφημο σπήλαιο του Δράκου με τους
σταλακτίτες, τους σταλαγμίτες και μια από τις μεγαλύτερες
υπόγειες λίμνες του κόσμου. Εκεί θα απολαύσετε και ένα μίνι
κονσέρτο κλασσικής μουσικής από μουσικούς που παίζουν
σε βαρκούλες μέσα στη λίμνη - μία πραγματικά μοναδική
εμπειρία σε αυτό το υποβλητικό τοπίο. Συνεχίζουμε για την
εξωτική παραλία Αγκούλια με τα τυρκουάζ νερά για να
απολαύσουμε το μπάνιο μας. Θα χρειαστεί να
περπατήσουμε λίγο για να κατεβούμε στην παραλία, μια και
το πούλμαν δεν μπορεί να κατέβει το στενό δρομάκι, ωστόσο
αξίζει και με το παραπάνω τον κόπο! Επιστροφή στην Πάλμα
και ευκαιρία για μία ακόμα βραδιά να απολαύσουμε τη
νυχτερινή ζωή της Πάλμα. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα – Προαιρετική εκδρομή στην
Ίμπιζα
Για τη σημερινή ημέρα σάς προτείνουμε δύο ξεχωριστές
επιλογές. Μπορείτε να απολαύσετε μία ελεύθερη ημέρα στην
Πάλμα, ώστε να την απολαύσετε στους δικούς σας
ρυθμούς, ή να επιλέξετε μία προαιρετική εκδρομή στο
γειτονικό νησί της Ίμπιζα, με τον αρχηγό μας.
Η Ιμπιζα (Εϊβίσσα, για τους ντόπιους) είναι νησί γνωστό για
τα ξέφρενα πάρτυ του αλλά και τις ωραίες παραλίες του. Θα
δούμε το γραφικό χωριουδάκι Santa Eulalia, με το ιδιαίτερο
χρώμα την παραλία του SanVicente και την πόλη San
Antonio, Τελευταίος σταθμός η DaltDeVila μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Επιστροφή πολύ αργά το βράδυ
στο ξενοδοχείο μας στη Μαγιόρκα. (κόστος προαιρετικής
εκδρομής στην Ίμπιζα: €135. Περιλαμβάνεται η εκδρομή στην

Ίμπιζα αλλά και χρόνος να την απολαύσετε μόνοι σας. Για
συμμετοχή 20 ατόμων προβλέπεται ιδιωτικό πούλμαν – Για
μικρότερη συμμετοχή, εκδρομή μαζί με άλλους τουρίστες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.
6η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα – Προαιρετική εκδρομή στη
Μενόρκα
Όπως και την προηγούμενη ημέρα, έχετε σήμερα την
επιλογή είτε ελεύθερης ημέρας στην Πάλμα, είτε μία
προαιρετική εκδρομή στη Μενόρκα, με τον αρχηγό μας.
Η Μενόρκα είναι το πιο απομακρυσμένο νησί των
Βαλεαρίδων από την ισπανική ενδοχώρα. Η Μενόρκα, ένα
νησί που είναι πλούσιο σε προϊστορικά ερείπια, έχει
χαρακτηριστεί τεράστιο υπαίθριο μουσείο. Τα περισσότερα
μνημεία είναι έργα των «Ταλαγιότ», που έζησαν εδώ το
2.000-1.000 π.Χ. και πήραν το όνομά τους από τα ταλαγιότ,
τεράστιους πέτρινους πύργους. Υπάρχουν εκατοντάδες
τέτοια και άλλα χτίσματα της Εποχής του Ορείχαλκου,
διάσπαρτα σε όλο το νησί. Συνήθως είναι ανοιχτά στο
κοινό, δωρεάν και προσφέρουν στους επισκέπτες μια
εικόνα για τους αρχαίους κατοίκους (Κόστος προαιρετικής
εκδρομής στη Μενόρκα: €95. Η εκδρομή στη Μενόρκα
περιλαμβάνει μεταφορά στο βόρειο τμήμα της Μαγιόρκα,
όπου θα πάρουμε το φέρυ για τη Μενόρκα, και η εκδρομή
στη Μενόρκα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.
7η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα – Βαλλντεμόσα –Σόλιερ –
Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Πρωινό και αναχώρηση για μια εκδρομή στην
παραδοσιακή πολιτεία της ενδοχώρας, την Βαλλντεμόσα
(Valldemossa). Εδώ θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό
καστρομονάστηρο της Καρτούχα (Cartuja) όπου έζησε το
1838 ο Σοπέν με τη Γεωργία Σάνδη, ενώ θα απολαύσουμε
και τη βόλτα μας στην πόλη. Συνεχίζουμε για την κωμόπολη
Σόλιερ (Sóller), ένα όμορφο παραδοσιακό, μεσαιωνικό
χωριό (χωριό για τα ισπανικά δεδομένα) με ιδιαίτερο χρώμα.
Η κεντρική του πλατεία, με το συντριβάνι και τις γραμμές
από όπου ακόμη περνάει το τοπικό τραμ (!), τα μεσαιωνικά
καλντερίμια και ο εκπληκτικός ναός του Αγίου
Βαρθολομαίου αξίζουν και με το παραπάνω την προσοχή
μας. Αργότερα επιστρέφουμε στην Πάλμα, ενώ το βράδυ
θα μυηθούμε ξανά στη νυχτερινή ζωή της πόλης.
8η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε θερινές διακοπές,
μεσογειακές πλάζ και ζωή διακοπών. Μπορείτε να
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της πόλης που
διατηρούν τον παραδοσικό τους χαρακτήρα, να
απολαύσετε το μπάνιο σας ή να επιλέξετε ένα από τα
πολλά σημεία του νησιού για να επισκεφθείτε. Ένα ωραίο

μέρος για φαγητό είναι το San Juan Mercando
Gastronomico που στεγάζεται σε ένα παλιό σφαγείο του
1905 και μπορείτε να απολαύσετε διεθνή κουζίνα,
Ταϊλανδέζικη, Ιαπωνική, Γαλλική, κρέας ψάρι, θαλασσινά,
χάμπουργκερ, ομελέτες και άλλα πολλά, σε ένα μοντέρνο
και καλαίσθητο πια χώρο ,όπως έχει διαμορφωθεί. Για το
βράδυ μπορείτε να απολαυσετε τάπας σε κάποιο από τα
πολλά τοπικά παραδοσιακά εστιατόρια. Διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Πάλμα ντε Μαγιόρκα – Πτήση επιστροφήςΑθήνα
Ακόμα ένα ταξίδι Versus φτάνει στο τέλος του, με τη
μετάβασή μας στο αεροδρόμιο της Πάλμα και την
επιβίβασή μας στην πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται
περίπου 3-5 ημέρες
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές

ΔΩΡΕΑΝ
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν
και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει.
Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο
www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στο VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους.
Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:
Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει.

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Από Αθήνα

Από Λάρνακα**

Από Θεσσαλονίκη*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10.08, 26.08, 10.09, 23.09

€ 1.049

€ 1.229

€ 1.624

Παρέχεται έκπτωση -80€ για

Με τους φόρους

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την
αναχώρηση

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 680
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στην Ίμπιζα: €135
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στη Μενόρκα: €95

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.
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά
«StopOver Athens»

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης,
κατόπιν διαθεσιμότητας.Σύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην Αθήνα και
θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του
“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές.

Περιλαμβάνονται
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
➢ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην
Πάλμα ντε Μαγιόρκα.
➢ 2 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη.
➢ Εκδρομή στο Τολέδο.
➢ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
➢ Πρωινό καθημερινά.
➢ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της
Πάλμα.
➢ Εκδρομές
όπως
αναφέρονται
στο
πρόγραμμα.
➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται
➢ 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.α.).
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: € 345
➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:
• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.
• Βεβαιωθείτε ότι 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,
προκειμένου να πληροφορηθούν
τα όποια διαδικαστικά για την
έκδοση βίζας, εφόσον αυτή
απαιτείται. Το VersusTravel 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.
• Συμμετοχή
στην
εκδρομή
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το
παρόν πρόγραμμα, το έχετε
κατανοήσει και συμφωνείτε με τα
αναγραφόμενα,
και
ότι
αναντίρρητα αποδέχεστε τους
όρους
συμμετοχής
που
αναγράφονται στα έντυπά μας και
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν
θέλετε να διαβάσετε τους όρους
συμμετοχής,
παρακαλούμε
ζητήστε να σας αποσταλούν.

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Ηκράτησή
σας
πραγματοποιείται
είτε
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία,
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό,
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail
του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια
της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus
στα προγράμματά του.
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται
στα 300 €.
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.
12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 1218 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας
(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια
κόστους
άνω
των
2.500€,
συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Για ποσά
μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12
άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον
ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές
κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τράπεζά σας
το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλαγών της
κάρτας σας.
Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να
γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια
ειδική
αίτηση
που
μπορούμε
να
σας
αποστείλουμε.

Αριθμοί
λογαριασμών
καταθέσεων
ALPHABANK:
126 00 23 20 0026 60
iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:
702 48 48 96 95
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695

EUROBANK:
0026 0059 49 0200 45 55 61
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5102 - 071578 – 793
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793
Όλα εμφανίζουν την επωνυμία
VersusTravel
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την
κατάθεση της προκαταβολής σας, με
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην
παραλείψετε να μας ενημερώσετε.
Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας,
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο
πιστωτικό όριο συναλλαγών των
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας,
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με

το VersusTravel.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
Το VersusTravel, 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.

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα
Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.
Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το VersusTravel έχει εισαγάγει
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντα υπό την προστασία μας
Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.
Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.
•

VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4,
7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.
Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος,
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό
σκοπό.
Το VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών.
Στο VersusClub αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και
κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα loungebar αεροδρομίου που
έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...
•

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του VersusClub –
εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου,
ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια
Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον
αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της
αγάπης μας.
• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας
Το VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων
καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που δεν
καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. 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 τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.

• Άτοκες δόσεις
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).
• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
1. Travelkit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και
παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας.
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας.
3. Στυλό.
• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive
Στον χώρο του VersusClub, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν
από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους
δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος VersusLive μπορούν και οι ταξιδιώτες
της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον
υπολογιστή τους.
• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το VersusTravel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις.
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο VersusTravel, δεν πραγματοποιείται
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel έχει τα
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες…
«Διαβασμένοι» αρχηγοί
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε
ένα ταξίδι του VersusTravel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε;
Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε
γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής
που θα βρείτε μόνο στο Versus!
Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα,
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.
Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές
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.
ExploringTheWorldSecretTreasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε 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
VersusTravel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του…
20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας.
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του VersusTravel
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο,
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.
Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις
Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της
ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη
SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του
Βιετνάμ κ.ά.

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.

Εξειδικευμένα τμήματα

➢

Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,
για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας,
για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,
για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic,
για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld,
για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness,
για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,
για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.
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.

VERSUSTRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«Η ζωή είναι στιγμές…
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει»
Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

