
 

         Αναχώρηση: 20.06                                                                                    11 Ημέρες 

Η Σκανδιναβία είναι η περιοχή της Ευρώπης που μπορεί να χαρακτηριστεί "εξωτική" χάρη στην ιδιαίτερη φυσική της 
ομορφιά και τη διαφορετικότητά της.  
Τα καταπράσινα τοπία, τα φιόρδ, οι λίμνες με τα κρυστάλλινα νερά και τα ήρεμα χωριά με τα μικρά χρωματιστά 
σπίτια είναι μερικές από τις εικόνες που ταυτίζονται με τις περιοχές αυτές της Βόρειας Ευρώπης.  
Το ταξίδι στις Σκανδιναβικές χώρες είναι η "καλοκαιρινή παρένθεση" που ξεκουράζει τον επισκέπτη και του προσφέρει 
την μοναδική εμπειρία του Ήλιου του Μεσονυχτίου στα πιο βόρεια σημεία.  
Το αποκορύφωμα είναι η προσέγγιση του βορειότερου σημείου της ηπειρωτικής Ευρώπης, του Βορείου Ακρωτηρίου, 
ενός σημαντικού γεωγραφικού στόχου, "εκεί που ο δρόμος τελειώνει…"  

  

 

 

Ένα πρόγραμμα με διαδρομές και ξεναγήσεις "χωρίς εκπτώσεις"!!! 

O Ήλιος του Μεσονυκτίου & τα Νησιά Λοφότεν 
Βόρεια Σκανδιναβία, Βόρειο Ακρωτήριο,  

Νησιά Λοφότεν 

Διανυκτέρευση και περιηγήσεις στα πανέμορφα νησιά Λοφότεν    
 

Ιδανικές πτήσεις με Lufthansa 

Επισκέψεις στις βραχογραφίες στην Άλτα, στη βορειότερη πόλη της Ευρωπαϊκής ηπείρου, το 

Χάμερφεστ και στο βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, το Βόρειο Ακρωτήριο  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LΗ 1755 20/06/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ     06:05 07:35 

LΗ 2452 20/06/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΟΣΛΟ             08:35 10:40 

LH 851 30/06/2017 ΕΛΣΙΝΚΙ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 18:05 19:35 

LH 1284 30/06/2017 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 20:40 00:25 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα για να δούμε και να απολαύσουμε το Βόρειο 
τμήμα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και τον Ήλιο του Μεσονυκτίου! 
 

Ένα πρόγραμμα με διαδρομές και ξεναγήσεις "χωρίς εκπτώσεις"! 
 

Το ταξίδι μας περιλαμβάνει: 
� Διανυκτέρευση και ξενάγηση στο Όσλο  
� Διανυκτέρευση και περιηγήσεις στα πανέμορφα νησιά Λοφότεν    
� Επίσκεψη στις βραχογραφίες στην Άλτα 
� Επίσκεψη στο Χάμερφεστ, τη βορειότερη πόλη της Ευρωπαϊκής ηπείρου 
��  Το Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης  
� Την πρωτεύουσα της Φιλανδικής Λαπωνίας, το Ροβανιέμι 
� Διανυκτέρευση και ξενάγηση στο Ελσίνκι 
� Πολύ καλά ξενοδοχεία 4* & 4* sup., προσεκτικά επιλεγμένα  
� Ιδανικές πτήσεις για Όσλο και από Ελσίνκι, αποφεύγοντας τα πισωγυρίσματα στη Σκανδιναβία 
� Για να κάνουμε τα ταξίδι μας ακόμα πιο άνετο και ευχάριστο, μεταβαίνουμε αεροπορικώς από το Όσλο στο 
Μπόντο και από το Ροβανιέμι στο Ελσίνκι. Έτσι, αποφεύγουμε τις πολύωρες διαδρομές με πούλμαν και κινούμαστε 
οδικά μόνο στο τμήμα που μας ενδιαφέρει 
 

Το ταξίδι γίνεται στην ιδανικότερη εποχή: σε όλες τις πόλεις που διανυκτερεύουμε το φαινόμενο του Ήλιου του 
Μεσονυκτίου είναι ορατό, όπως θα δείτε και στον παρακάτω πίνακα   
  

Μπόντο (Bodø) 04 Ιουνίου - 08 Ιουλίου 
Νησιά Λοφότεν 28 Μαΐου - 14 Ιουλίου 
Τρόσμο (Tromsø) 20 Μαΐου - 22 Ιουλίου 
Χάμμερφεστ (Hammerfest) 16 Μαΐου - 27 Ιουλίου 
Βόρειο Ακρωτήριο 14 Μαΐου - 29 Ιουλίου 

 

� Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel  

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   

 

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. 

 

 

 

 

� Εξερευνήστε τα γραφικά νησιά Λοφότεν  

� Επισκεφθείτε το Τρόμσο, το "Παρίσι του Βορά" 

� Θαυμάστε τις βραχογραφίες στην Άλτα 

� Απολαύστε τον Ήλιο του Μεσονυκτίου στο Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότερο σημείο 

της ηπειρωτικής Ευρώπης 

� Αναζητήστε το χωριό του Άη Βασίλη στην πρωτεύουσα της Φιλανδικής Λαπωνίας, το 

Ροβανιέμι  

 

 
Όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα αυτό, είχαμε στο μυαλό μας τους ταξιδιώτες που θέλουν να 
δουν ένα μοναδικό φαινόμενο μαζί με μια απίθανη, εξαιρετικής ομορφιάς φύση που συναντάμε 
μόνο στα τοπία της Βόρειας Σκανδιναβίας. Θελήσαμε επίσης να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχη 
των απαιτήσεων και σχεδιάσαμε αφ΄ ενός μεν μια διαδρομή με όσο πούλμαν χρειάζεται για να 
χαρούμε την ομορφιά της περιοχής, αλλά και από την άλλη να μην παραλείπεται τίποτα από τα 
σημαντικότερα τμήματα της Βόρειας Νορβηγίας, όπως για παράδειγμα τα νησιά 
Λοφότεν, που τα είδαμε και μας μάγεψαν. Πρόκειται για ένα μοναδικό θαύμα της φύσης που 
με την παρέμβαση του ανθρώπου και τα πολύχρωμα σπιτάκια τους, συνθέτουν μια εικόνα 
μαγική. Το εξωτικό κομμάτι της Σκανδιναβίας! 
Βλέπουμε σχολαστικά όλο το κομμάτι της Βόρειας Σκανδιναβίας, με διανυκτερεύσεις από το 
Μπόντο της Νορβηγίας στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, αφιερώνοντας αρκετές από αυτές στο 
απώτατο βόρειο κομμάτι της.  
Χρησιμοποιώντας πτήσεις, αποφεύγουμε τις πολύωρες διαδρομές με πούλμαν και κινούμαστε 
οδικά μόνο στο τμήμα που μας ενδιαφέρει. Το ταξίδι γίνεται στην ιδανικότερη εποχή, όπου σε 
όλες τις πόλεις που διανυκτερεύουμε το φαινόμενο του Ήλιου του Μεσονυκτίου είναι ορατό. 
 
 



   
ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  

  

 

Ένα οδοιπορικό στα εντυπωσιακά τοπία της βόρειας Σκανδιναβίας, της μοναδικής 

ομορφιάς Γης του Ήλιου του Μεσονυχτίου, με τα γραφικά νησιά Λοφότεν, το 

"Παρίσι του Βορά", το Νάρβικ, το Τρόμσο, την Άλτα με τις βραχογραφίες, τη 

βορειότερη πόλη της Ευρωπαϊκής ηπείρου, το Χάμερφεστ, το συγκλονιστικό 

Βόρειο Ακρωτήριο, την πανέμορφη Φινλανδική Λαπωνία και την πρωτεύουσά της, 

το Ροβανιέμι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΦΦΟΟΤΤΕΕΝΝ      

Τα Νησιά Λοφότεν σχηµατίζουν ένα αρχιπέλαγος, που αποτελείται από πολλά µικρά νησάκια στα 

ανοικτά της βορειοδυτικής ακτής της Νορβηγίας.  

Βρίσκονται αρκετά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, στο ίδιο επίπεδο µε τη βόρεια Αλάσκα, τη Σιβηρία 

και τη Γροιλανδία.  

Λόγω του ρεύµατος του Κόλπου του Μεξικού όµως, έχουν πολύ ηπιότερο κλίµα, που τα καθιστά 

προσβάσιµα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθότι ο ωκεανός δεν παγώνει, εκτός βέβαια 

από περιπτώσεις ακραίων φαινοµένων και καταιγίδων.  

Ο χειµώνας είναι ήπιος για την περιοχή, µε θερµοκρασίες γύρω στους 0° C, ενώ το καλοκαίρι 

µπορεί να είναι ζεστό - δροσερό για τα δικά µας δεδοµένα - µε θερµοκρασία κοντά στους 23° C.  

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα µικρά ψαροχώρια µε τα χαρακτηριστικά ποικιλόχρωµα ξύλινα 

σπίτια τους (τα Rorbuer), που υπάρχουν στις ακτές των φιόρδ, καθώς και οι παγετώνες, που από 

τις απόκρηµνες πλαγιές βυθίζονται και χάνονται απότοµα στη θάλασσα. 



 

   

   
Ο Ήλιος του Μεσονυκτίου 
 

Φανταστείτε µια ηµέρα που δεν τελειώνει 

ποτέ – αυτό είναι το φαινόµενο του Ήλιου 

του Μεσονυκτίου. Κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, ανάµεσα στα γεωγραφικά 

πλάτη των δύο αρκτικών κύκλων (του 

Βόρειου και του Νότιου), ο ήλιος είναι 

ορατός επί 24 συνεχόµενες ώρες. 

Αποτελεί ένα φυσικό φαινόµενο που 

οφείλεται στην κλίση του κάθετου άξονα 

της γης (23ο 26’) σε σχέση µε το επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον ήλιο.  

Πέρα από την Ανταρκτική όπου δεν υπάρχουν οικισµοί για να µπορούν να φιλοξενήσουν 

τουρίστες για να παρακολουθήσουν το φαινόµενο, το φαινόµενο είναι ορατό στα σηµεία της 

Αλάσκας, του Βόρειου Καναδά, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, της Φιλανδίας, της 

Σουηδίας και της Νορβηγίας. Η µεγαλύτερη διάρκεια του φαινοµένου παρουσιάζεται στους δύο 

πόλους της γης, όπου συνήθως κρατάει για 6 µήνες, ενώ για παράδειγµα στη Φιλανδία διαρκεί 

µόνο 73 ηµέρες.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΟΣΛΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, 
το Όσλο. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων το λιµάνι µε 

το επιβλητικό ∆ηµαρχείο, την Όπερα, το Εθνικό Θέατρο, το Πανεπιστήµιο, το υπέροχο κτίριο του Υπουργείου 
Εξωτερικών, όπου κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε τα γραφεία της η Γκεστάπο, τη χιονοδροµική εξέδρα του 
Χολµενκόλεν καθώς και το µοναδικό παγκοσµίως Πάρκο Φρόγκνερ µε τα έργα του Γουστάβου Βίγκελαντ, 
που µόνο στο Όσλο µπορεί να δει κανείς. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

2η ΗΜΕΡΑ: ΟΣΛΟ - ΜΠΟΝΤΟ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μπόντε, την αφετηρία µας για να γνωρίσουµε τις 
ασυναγώνιστες οµορφιές της βόρειας Νορβηγίας και του Βόρειου Ακρωτηρίου. Άφιξη και πανοραµική 

περιήγηση της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΝΤΟ - ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ  
Κατά τη σηµερινή µας ηµέρα θα επιβιβαστούµε στο πλοίο και θα σαλπάρουµε για τα γραφικά νησιά 
Λοφότεν, γνωστά για τα µικρά ψαροχώρια τους µε τα χαρακτηριστικά ποικιλόχρωµα ξύλινα σπίτια που τα 
ονοµάζουν Rorbuer, το µποέµ κλίµα και το τοπίο που συνθέτουν απόκρηµνοι λόφοι και παραλίες από λευκή 
άµµο! Τα νησιά αυτά αποτελούν αγαπηµένο θέµα των νορβηγών ζωγράφων. Άφιξη στο Σβόλβερ 
(Svolvaer), την πρωτεύουσα των νησιών Λοφότεν και εµπορικό τους κέντρο χάρη στο λιµάνι του. Είναι το 

διοικητικό κέντρο της περιοχής και έχει την ατµόσφαιρα µιας µικρής παραθαλάσσιας πόλης. Θα 
εξερευνήσουµε την περιοχή των νησιών Λοφότεν, που το 2007 το National Geographic Traveler τα κατέταξε 
στην 3η θέση ανάµεσα στους πιο δελεαστικούς νησιωτικούς προορισµούς στον κόσµο! Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.   
 



 

 
4η ΗΜΕΡΑ: ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ - ΝΑΡΒΙΚ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το Νάρβικ, την πόλη που έπαιξε σηµαντικό ρόλο κατά τον Β΄ 
παγκόσµιο πόλεµο. Στις 9/4/1940, οι Γερµανοί, µε 11 αντιτορπιλικά και 3.000 στρατιώτες, µπήκαν στο φιόρδ 
του Νάρβικ και κατέλαβαν την πόλη. Ναυτική µοίρα αγγλικών πολεµικών µπήκε το ίδιο βράδυ στο φιόρδ και 
προκάλεσε µεγάλες ζηµιές στη γερµανική αποβατική µονάδα. Στις 13/04/1940 άλλη αγγλική ναυτική δύναµη 
µπήκε στο φιόρδ και κατάστρεψε όλα τα γερµανικά πολεµικά. Παρά τη σηµαντική αγγλική επιτυχία, οι 

Γερµανοί κατέλαβαν ολόκληρη την Νορβηγία. Άφιξη και πανοραµική περιήγηση της πόλης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΡΒΙΚ - ΤΡΟΜΣΟ 
Πρωινή αναχώρηση για την αρκτική πρωτεύουσα, το Τρόµσο, τη µεγαλύτερη πόλη της βόρειας Νορβηγίας, 
που είναι γνωστό και ως "Παρίσι του Βορά". Το Τρόµσο ήταν η βάση εξερευνητών αρκτικής κατά τη διάρκεια 

του 19ου αι. Εδώ, Ρώσοι, Βρετανοί, ∆ανοί και Γερµανοί έκαναν µια τελευταία στάση µε τα πλοία τους λίγο 
πριν κατευθυνθούν προς τον Αρκτικό Κύκλο για τις αποστολές τους. Άφιξη και πανοραµική περιήγηση της 
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΜΣΟ - ΑΛΤΑ 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την Άλτα, οι βραχογραφίες της οποίας  χρονολογούνται από το 
4200 έως το 500 π.Χ. και απεικονίζουν διάφορα ζώα, σκηνές από το κυνήγι και από την καθηµερινή ζωή. 
Λόγω της σπουδαιότητάς τους, έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Οι πρώτες βραχογραφίες ανακαλύφθηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε 
βρέθηκαν και άλλες σε περίπου 45 διαφορετικά µέρη της περιοχής, µε πιο µεγάλες και σηµαντικές αυτές του 
Hjemmeluft, που είναι και οι µόνες επισκέψιµες. Πρώτος µας σταθµός στη διαδροµή  µας για την Άλτα είναι 

η περιοχή του Ullsfjorden. Από το Breivikeidet θα επιβιβαστούµε σε φέρρυ για το Σφένµπι, µέσα από µία 
µαγευτική διαδροµή στα φιόρδ! Συνεχίζουµε οδικά για το Λίνγκεν, µια περιοχή που περιτριγυρίζεται από 
ψηλές κορυφές που τοπικά τις χαρακτηρίζουν "Άλπεις" και που έρχονται σε αντίθεση µε το βαθύ γαλάζιο της 
θάλασσας. Από εκεί επιβιβαζόµαστε και πάλι σε φέρρυ και µέσα από µία ακόµα εκπληκτική διαδροµή 
φθάνουµε στο όµορφο Olderdalen, απ΄ όπου αναχωρούµε οδικά για την Άλτα. Άφιξη και ξενάγηση στην 
Άλτα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7η ΗΜΕΡΑ: ΑΛΤΑ - ΧΑΜΕΡΦΕΣΤ - ΧΟΝΙΝΓΚΒΟΓΚ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ) 
Πρωινή αναχώρηση για το Χάµερφεστ, τη βορειότερη πόλη της Ευρωπαϊκής ηπείρου, µία αρκτική 
τοποθεσία από φιόρδ, παγετώνες, παγωµένες βουνοκορφές. Βόλτα στην πόλη και αναχώρηση για το 
Χόνινγκσβογκ, το λιµάνι και την πρωτεύουσα του νησιού Μαγκερέια, του νησιού του Βορείου Ακρωτηρίου. 
∆ιασχίζοντας στη συνέχεια, ένα τοπίο γυµνό, θα έλθουµε στο Βόρειο Ακρωτήριο, που υψώνεται στα 308 m 

από τη θάλασσα του Μπάρεντς. Το σηµείο αυτό θεωρείται το βορειότερο σηµείο της ηπειρωτικής Ευρώπης 
(71010΄21"). Από εδώ ο Βόρειος Πόλος απέχει µόνο 1.800 km. Βλέπουµε τον ήλιο να δύει, να φτάνει µέχρι τον 
ορίζοντα στη θάλασσα και εν συνεχεία να ανατέλλει. Μια σιδερένια υδρόγειος εξηγεί το φαινόµενο του Ήλιου 
του Μεσονυκτίου, που οφείλεται στον µη κατακόρυφο άξονα της γης ως προς το επίπεδο περιστροφής 
γύρω από τον ήλιο. Τον Αύγουστο του 1553 µια καταιγίδα "φέρνει" το αγγλικό πλοίο "Edward Bonaventura" 
µε κυβερνήτη τον Richard Chancellord στην περιοχή του κάθετου βράχου που ονοµάστηκε NORDKAPP. Οι 

Βρετανοί έψαχναν το βόρειο πέρασµα προς την Κίνα. Το 1664 ο Ιταλός ιερέας ταξιδευτής Francesco Negri, 
ήταν ο πρώτος ταξιδιώτης που έφτασε σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος. Από τότε εκατοµµύρια ανθρώπων 
πάτησαν το βράχο και βίωσαν τη "µαγεία" του. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο τραχύς γυµνός τόπος, η 
παράξενη ρότα του ήλιου στον καλοκαιρινό ουρανό και οι αφηγήσεις των πρώτων ταξιδιωτών κέντρισαν 
την περιέργεια όλων των επόµενων. Θα έχουµε χρόνο να φωτογραφηθούµε, να απολαύσουµε το 
βορειότερο σηµείο της γης, να θαυµάσουµε τον Ήλιο του Μεσονυκτίου, να επισκεφθούµε το North Cape 

Hall, όπου θα δούµε ένα εντυπωσιακό πανοραµικό φιλµ 180° για την περιοχή και να αγοράσουµε σουβενίρ. 
Εδώ, στην … άκρη της γης, η ηµέρα είναι ατέλειωτη, το τοπίο υποβλητικό, η θέα συναρπαστική. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας στο Χόνινγκσβογκ. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΙΝΓΚΒΟΓΚ - ΚΑΡΑΣΙΟΚ - ΙΒΑΛΟ  
Συνεχίζουµε σήµερα να απολαµβάνουµε το 

µεγαλοπρεπές αρκτικό τοπίο, ενώ, κατά τη 
διάρκεια της διαδροµής µας, πιθανότατα θα 
συναντήσουµε και ταράνδους. Επίσης θα 
έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε το 
Μουσείο-πολιτιστικό πάρκο Σάπµι στο 

Καρασιόκ (Karasjok), όπου θα µάθουµε πολλά 
στοιχεία για τους κατοίκους της περιοχής, τους 
Λάπωνες (Σάµι). Στη συνέχεια θα περάσουµε 
τα σύνορα και θα εισέλθουµε στη Φιλανδία µε 
προορισµό το Ίβαλο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  

 
 
 
 
 



9η ΗΜΕΡΑ: ΙΒΑΛΟ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ, ΑΡΚΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM, ΧΩΡΙΟ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Φιλανδικής Λαπωνίας και το χωριό του Άη Βασίλη, το 

Ροβανιέµι, διασχίζοντας την ενδοχώρα της Φινλανδίας µε τα θαυµάσια τοπία. Φθάνοντας θα επισκεφθούµε 
το κέντρο Αρκτικής ιστορίας (Arktikum) µε εκθέµατα µέσα από τα οποία θα γνωρίσουµε την ιστορία, τον 
πολιτισµό και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Αρκτικής και θα παρακολουθήσουµε ένα βίντεο σχετικό µε 
το Βόρειο Σέλας. Μόλις 8 km βόρεια του Ροβανιέµι θα δούµε το σηµείο του αρκτικού κύκλου, όπου κατά την 
παράδοση κατοικεί ο Άγιος Βασίλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το πιο όµορφο, το πιο φιλόξενο, 
το πιο µαγικό χωριό του πλανήτη. Το Χωριό του Άη Βασίλη! Εκεί θα µας υποδεχτούν ο καλοκάγαθος Άγιος 

και τα αεικίνητα, σκανταλιάρικα ξωτικά-βοηθοί του. Μην παραλείψετε να στείλετε καρτούλες από το 
ταχυδροµείο του Άη Βασίλη, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας µπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από τα 
καταστήµατα που βρίσκονται εκεί. Για όσους επιθυµούν προτείνουµε µια εξόρµηση στο "Santa Park", ένα 
φανταστικό θεµατικό πάρκο για µικρά και µεγάλα παιδιά! Μια σειρά παιχνιδιών και δραστηριοτήτων σας 
περιµένουν, µην παραλείψετε να επισκεφτείτε το φούρνο-ζαχαροπλαστείο της κας Άη Βασίλη…θα απολαύσετε 
τα πιο γλυκά κουλουράκια του κόσµου! Αργά το απόγευµα αναχωρούµε για το ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

 
10η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΟΟΥΛΟΥ - ΕΛΣΙΝΚΙ  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο του Όουλου, απ΄ όπου θα πετάξουµε για την "κόρη 
της Βαλτικής", το Ελσίνκι. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ 
άλλων τον Καθεδρικό Ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία µε το Πανεπιστήµιο και τη Βιβλιοθήκη, το 

Προεδρικό Μέγαρο, το ∆ηµαρχείο, το Εθνικό Θέατρο, τον Σιδηροδροµικό Σταθµό, την "Εκκλησία των 
βράχων", µια µοναδική εκκλησία θαµµένη µέσα στον γρανίτη, το Ολυµπιακό Στάδιο, καθώς επίσης και το 
µνηµείο προς τιµήν του Σιµπέλιους, του µεγάλου µουσουργού της Φιλανδίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
11η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν. 
 

                     

 
 
 
 
 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 

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



 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό  
� Ξενοδοχεία 4*  
� Πρωινό καθηµερινά 
� Όλες οι µεταφορές, οι µετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα  
� Τοπικός ξεναγός  

� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel 
 

 
 
 
 

** Super Τιµή ** 

για τις 11 πρώτες συµµετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιµές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαµβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιµές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαµβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

- Αθήνα – Λάρνακα και διανυκτερεύσεις όπως 

αναφέρεται παρακάτω 

2350 € 
2500 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

2750 € 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

Επιβάρυνση µονόκλινου: + 670 € 

Έως 18 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. 

 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι πτήσεις Λάρνακα – Αθήνα - Λάρνακα µε AEGEAN & 

2 διανυκτέρευση στην Αθήνα στο κεντρικό ξενοδοχείο Τιτάνια 4* µε πρωινό και ιδιωτικές µεταφορές.  
Σας δίδετε η επιλογή άλλων ξενοδοχείων στην Αθήνα µε ή χωρίς επιβάρυνση.  

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
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: 300 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
  

  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του 
ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο έχετε συνοµιλήσει  
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η 
ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει 
το Versus στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να προσκοµίσετε µια 
φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.  
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, 
τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, 
θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε 
κατάθεση της προκαταβολής.  

  



 
 
 
 
 

 



  

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  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• 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 ∆ΟΣΕΙΣ. 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 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.   



� 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. 

 
� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 

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 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 τον 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. 

 
� ∆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 ∆ιαδροµές" 

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. 
 
 

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

 


