
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Αναχώρηση: 22/06/2017                   9 Ημέρες 

 

9ήμερη Ρωσία στις λευκές νύχτες 
με τον "Χρυσό Δακτύλιο"     

 

Βλαντιμίρ, Σουζντάλ, Ζαγκόρσκ και Κρουαζιέρα στον Νέβα  
 

 

Με ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εισόδους σε ειδικά 
μουσεία και αξιοθέατα, που συνήθως παραλείπονται ή 
είναι προαιρετικές και τοπικά στοιχίζουν άνω των 250 € 

Ημιδιατροφή μέσα στα ξενοδοχεία  
 

 

Ένα ειδικό 9ήμερο πρόγραμμα, που ξεκινά από την Αγία 
Πετρούπολη, για να βρεθούμε εκεί τις μεγαλύτερες 
ημέρες του χρόνου (22.06, 23.06, 24.06), ακριβώς τότε 
που λαμβάνουν χώρα μουσικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις 
κάθε είδους  
 

Μόσχα, Ζαγκόρσκ, Αγία Πετρούπολη, Θερινά Ανάκτορα, 
Πετροντβόρετς (Πέτερχοφ), Ερμιτάζ,Κρουαζιέρα στον Νέβα, 

Καθεδρικός Ναός Αγίου Ισαακίου, Βλαντιμίρ, Σουζντάλ 

Ένα πρόγραμμα πολλών καρατίων αποκλειστικά στο Versus με τον μοναδικό "Χρυσό Δακτύλιο" 
 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ   

Μια σπάνια αναχώρηση με τον πραγματικό  "Χρυσό 
Δακτύλιο" και όχι πόλεις που βαφτίζονται έτσι. 

 

Για µια µόνο αναχώρηση 

22/06/2017 

Mε εξειδικευμένο Έλληνα αρχηγό και όχι μόνο 

τοπικούς Ελληνόφωνες ξεναγούς 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel  
 

Άλλη μια καινοτομία από το Versus: Χρυσός Δακτύλιος - Πόλεις "πολλών καρατίων" 

"Ένα ταξιδιωτικά άπιαστο όνειρο λόγω κόστους φέτος γίνεται προσιτό με το 9ήμερο πρόγραμμα του Versus στην 
Ρωσία" 

Το Versus, οπαδός των ιδιαιτέρων, ξεχωριστών προγραμμάτων, συνδυάζει φέτος την κλασσική Ρωσία με τον 

Χρυσό Δακτύλιο. Εκτός από τις εκπληκτικές πόλεις Αγία Πετρούπολη (4 Διαν/σεις) και Μόσχα (3 Διαν/σεις), 

αφιερώνουμε μια διανυκτέρευση και δύο ημέρες για να απολαύσουμε την αυθεντική Ρωσία. Πόλεις της επαρχίας 

βγαλμένες από άλλες εποχές, πόλεις-ανοικτά μουσεία στις οποίες διασώζονται μοναδικά μνημεία της μεσαιωνικής 

Ρωσίας και αξεπέραστης Ρωσικής τέχνης. Τα υπέροχα άγνωστα Κρεμλίνα της περιοχής με τους χαρακτηριστικούς 

κρεμμυδόσχημους τρούλους βρίσκονται σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνθέτουν χρωματιστά γεφυράκια, 

ξύλινα πολύχρωμα σπιτάκια σε καταπράσινο περιβάλλον και τις χαρακτηριστικές πληθωρικές αγρότισσες εν ώρα 

εργασίας. Πρόκειται για την πιο γραφική και ταυτόχρονα ιστορική γωνιά της Ρωσίας και σας προσφέρεται φέτος 
από το Versus! Προσοχή επισκεπτόμαστε τον πραγματικό χρυσό δακτύλιο  και όχι πόλεις που βαφτίζονται έτσι. 

Είμαστε περήφανοι που προτείνουμε για τη Ρωσία ένα πρόγραμμα γεμάτο, χωρίς προαιρετικές εκδρομές  

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα, που σε 

άλλα προγράμματα είναι προαιρετικά και τοπικά στοιχίζουν άνω των 250 €  

15+ παροχές που θα βρείτε μόνο στο Versus  

� Πλούσια 9ήμερη διάρκεια  

� Τέλειες πτήσεις με τη  Lufthansa 

� Προσεκτικά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  

� Επίσκεψη στις πολύ ενδιαφέρουσες πόλεις του "Χρυσού Δακτυλίου", το Βλαντιμίρ και το Σουζντάλ και μια 
διανυκτέρευση στην περιοχή, για να απολαύσουμε το πιο γραφικό τμήμα της Ρωσίας και ταυτόχρονα πόλεις-
ζωντανά μουσεία  

� Επίσκεψη στο Ζαγκόρσκ, το "Βατικανό  της Ρωσίας", μια παραμυθένια πολιτεία του 14ου αιώνα, που 
συνήθως απουσιάζει από τα προγράμματα για μείωση κόστους ή είναι προαιρετική  

� Κρουαζιέρα στα κανάλια του ποταμού Νέβα στην Αγία Πετρούπολη, μια εμπειρία που δεν πρέπει να 
χάσετε και που σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετική 

� Επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα των τσάρων στο Πετροντβόρετς (Πέτερχοφ) 

� Επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαακίου  

� Επίσκεψη στο Κρεμλίνο και τους τρεις Καθεδρικούς Ναούς, που σε άλλα προγράμματα δεν 
περιλαμβάνονται  

� Επίσκεψη στο μουσείο Μποροντίνο με τον πανοραμικό πίνακα της ομώνυμης μάχης 

� Επίσκεψη στο μοναδικό στο είδος του Μουσείο Κοσμοναυτών 

� Ημιδιατροφή - όλα τα γεύματα δίνονται σαν δείπνα μέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια  

� Στα πλεονεκτήματα του παρόντος προγράμματος πρέπει να υπολογίσουμε το γεγονός ότι η μετάβαση από 
την Αγία Πετρούπολη στη Μόσχα δεν πραγματοποιείται με νυκτερινό τραίνο, όπως συνήθως γίνεται 
για μείωση κόστους, αλλά αεροπορικώς 

� Το ταξίδι συνοδεύουν ελληνόφωνες διπλωματούχοι ξεναγοί και εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός - εμείς δεν 
χρησιμοποιούμε απλά και μόνο τοπικούς Ελληνόφωνους/Αγγλόφωνους ξεναγούς. Ο αρχηγός του Versus έχει 
πολύ μεγάλη προϋπηρεσία στα ταξίδια της Ρωσίας, θα σας δείξει τις κρυφές γωνιές της και θα κάνει το ταξίδι 
σας απολαυστικό!  

 

 



 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της Ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς στην 
Ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών 
βιβλίων-οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους 
ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 
 
 

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από - Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 285 22/06/2017 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:25 08:25 

LH 432 22/06/2017 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΓΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
09:35 13:15 

LH 2529 30/06/2017 ΜΟΣΧΑ – ΜΟΝΑΧΟ 16:10 18:15 

LH1754 30/06/2017 MONAXO – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Μερικές από τις πτήσεις που το Versus Travel εξασφάλισε για εσάς.  
Οι πτήσεις αυτές ισχύουν µε πιθανή τροποποίηση από την αεροπορική εταιρεία. 

Τελικές πτήσεις µε το τελικό ενηµερωτικό της εκδροµής σας  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� Περιηγηθείτε στην "Βενετία του Βορρά", την Αγία Πετρούπολη, το "παράθυρο στη 
Βαλτική" του Μεγάλου Πέτρου 

� Επισκεφθείτε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό του Αγίου Ισαακίου, από τα μεγαλύτερα 
θολωτά κτίρια του κόσμου  

� Κάντε μία κρουαζιέρα στα κανάλια του ποταμού Νέβα στην Αγία Πετρούπολη 

� Εξερευνήστε το μουσείο Ερμιτάζ, ένα από τα πλουσιότερα μουσεία του κόσμου  

� Εκδράμετε στο Πετροντβόρετς με τα θερινά ανάκτορα των τσάρων  

� Γνωρίστε το Κρεμλίνο και τους τρεις ναούς που βρίσκονται εντός των τειχών του 

� Θαυμάστε τον πανοραμικό πίνακα που απεικονίζει μάχη των Ρώσων κατά του 
Ναπολέοντα στο Μποροντίνο 

� Εξορμήστε στην ιστορική πόλη Ζαγκόρσκ, το "Βατικανό της Ρωσίας" και στις πόλεις 
του "Χρυσού Δακτυλίου", το Βλαντιμίρ και το Σουζντάλ 

� Επιβιβαστείτε στο φημισμένο μετρό της Μόσχας με τους περίτεχνα διακοσμημένους 
σταθμούς του  

� Ανακαλύψτε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο Κοσμοναυτών, αφιερωμένο στην 
εξερεύνηση του διαστήματος 

 

 

 
 

Ένα πρόγραμμα που είναι συνυφασμένο με την ιστορία του Versus Travel, μια και το 

πραγματοποιούμε για περισσότερα από 10 χρόνια. Πάντα με την ίδια πληρότητα και 

πληθωρικότητα παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά κυρίως ξεναγήσεων και επισκέψεων. Μια 

σύγκριση απλά με τα υπόλοιπα προγράμματα της αγοράς είναι από μόνη της η απόδειξη ότι 

πολιτική του Versus είναι να μην υπάρχει τίποτε προαιρετικό, να έχετε προκαθορισμένο 

κόστος από την Αθήνα, χωρίς τοπικές εκπλήξεις, αλλά και πιο ορθολογική ένταξη των 

εκδρομών στη ροή του προγράμματος και πιο ορθολογιστική διεκπεραίωσή του. Έτσι, η 

κρουαζιέρα στον ποταμό Νέβα, οι επισκέψεις στις περίφημες πόλεις του "Χρυσού Δακτυλίου" 

Βλαντιμίρ, Σουζντάλ και στο "Βατικανό της Ρωσίας" Ζαγκόρσκ, σπουδαία μουσεία, καθώς και 

τα θερινά ανάκτορα στην Αγία Πετρούπολη, αποτελούν αναπόσπαστο και όχι προαιρετικό 

μέρος του προγράμματός μας.  



 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

 

Ένα πλούσιο και περιεκτικό ταξίδι σε δύο πόλεις της Ευρωπαϊκής 

Ρωσίας: στην καρδιά και το κέντρο των αποφάσεων της χώρας, 

τη Μόσχα μαζί με το Ζαγκόρσκ, το "Βατικανό της Ρωσίας", τις 

πόλεις του "Χρυσού Δακτυλίου" Βλαντιμίρ και Σουζντάλ και 

στην "Βενετία του Βορρά", την Αγία Πετρούπολη, μια πόλη - 

μουσείο και ταυτόχρονα το παράθυρο της Ρωσίας στον δυτικό 

κόσμο.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΓΙΑ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού για µια από τις ωραιότερες 
πόλεις του κόσµου, την Αγία Πετρούπολη, την πιο 

βόρεια µεγαλούπολη του πλανήτη, τη "Βενετία του 
Βορρά", όπως επονοµάζεται, χάρη στα κανάλια, τα 
νησάκια και τις γέφυρες του ποταµού Νέβα. Άφιξη, 
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση πόλης, 
Κρουαζιέρα στον ποταµό Νέβα) 
Η Αγία Πετρούπολη είναι ένα κλασικό παράδειγµα 
"τεχνητής" πρωτεύουσας, που δηµιουργήθηκε από τον τσάρο Μεγάλο Πέτρο το 1703. Το 1712 η πρωτεύουσα 
µεταφέρθηκε από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη. Η εκλογή µιας πρωτεύουσας τόσο µακρινής σε σχέση 
µε τις κεντρικές περιοχές της αυτοκρατορίας ήταν µια έκπληξη, αλλά ο τσάρος σκόπευε να την καταστήσει 

πύλη προς τη ∆ύση και γι' αυτό είχε 
διαλέξει αυτό το λεγόµενο "παράθυρο 
στη Βαλτική". Οι κατοικίες οικοδοµήθηκαν 
σε περισσότερα από εκατό νησιά και η 
πόλη από την αρχή απέκτησε µνηµειώδη 

και µεγαλοπρεπή όψη µε κανονικό 
σχέδιο, µεγάλες λεωφόρους και 
απέραντες πλατείες. Το 1914 πήρε την 
ονοµασία Πέτρογκραντ, που τη 
διατήρησε έως το 1924, οπότε 
µετονοµάστηκε σε Λένινγκραντ, προς 

τιµήν του Λένιν. Μετά την πτώση της 
τσαρικής αυτοκρατορίας το 1918, η 
πρωτεύουσα µεταφέρθηκε στη Μόσχα 
και το 1991 ξαναπήρε τη σηµερινή της 
ονοµασία. Από το ένδοξο παρελθόν της 
η πόλη διατηρεί θαυµάσια µνηµεία σε 

ρυθµούς µπαρόκ, ροκοκό και 
νεοκλασικό. Είναι η πιο Ευρωπαϊκή πόλη 
της Ρωσίας. Η πόλη της διανόησης, της 
προόδου, του πολιτισµού, της τέχνης. 
Ένα "ανοιχτό µουσείο" στις ακτές της 
Βαλτικής. Κατά τη διάρκεια της σηµερινής 

µας ξενάγησης θα δούµε µεταξύ άλλων 
την εκπληκτική Εκκλησία της 
Αναστάσεως, που µοιάζει σαν βγαλµένη από ρωσικό παραµύθι, το Ινστιτούτο Σµόλυν, απ΄ όπου ο Λένιν 
διηύθυνε τις επιχειρήσεις της λαϊκής εξέγερσης, τον Μπρούτζινο Καβαλάρη που απεικονίζει τον ιδρυτή της 
πόλης Μεγάλο Πέτρο, τη Λεωφόρο Nevsky Prospekt, το Champs Elysees της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία 

βρίσκονται παλάτια, εκκλησίες, πάρκα, θέατρα σε µια ευθεία 4 χιλιοµέτρων, τον Καθεδρικό Ναό Καζάν, το 
άγαλµα του τσάρου Νικόλαου Α΄ και το ∆ηµαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον µεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαακίου (1818-1848), ένα νεοκλασικό δείγµα αυτοκρατορικού µεγαλείου. Είναι ένα 
από τα µεγαλύτερα θολωτά κτίρια στον κόσµο και από τα πιο εντυπωσιακά της πόλης, σχέδιο του Γάλλου 
αρχιτέκτονα Ωγκύστ Μονφεράν, διακοσµηµένο µε 400 αγάλµατα, 300 ανάγλυφες παραστάσεις, 152 
ζωγραφικούς πίνακες και 62 µωσαϊκά. Η ξενάγησή µας θα ολοκληρωθεί µε µία κρουαζιέρα στον ποταµό 

Νέβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
 
 
 
 

 
 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ [ΕΡΜΙΤΑΖ, ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ]  

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Η "πρωτεύουσα του Βορρά" είναι µια τεράστια ανοιχτή έκθεση 

αρχιτεκτονικής, γεµάτη κτίρια µε εξαιρετικές λεπτοµέρειες, 

κήπους και πάρκα, πλατιές λεωφόρους, σκαλιστές γέφυρες, 

αγάλµατα και µνηµεία. Για τον λόγο αυτό, συχνά αποκαλείται 

"ανοιχτό µουσείο του µπαρόκ και του νεοκλασικισµού".  

Ακόµα πιο ξεχωριστή κάνουν την πόλη ο Νέβας και τα 

πολυάριθµα κανάλια που τη διαρρέουν, δίνοντάς της το 

προσωνύµιο "Βενετία του Βορρά" ή "Πόλη των 300 γεφυρών" 

(αν και στην πραγµατικότητα έχει περισσότερες από 800). 

Χαρακτηριστικό της πόλης είναι οι Λευκές Νύχτες του Ιουνίου. 

Ο ουρανός φαίνεται να µη σκοτεινιάζει ποτέ τις νύχτες εκείνες 

- φαινόµενο που οφείλεται στη θέση της Αγίας Πετρούπολης 

κοντά στον Αρκτικό Κύκλο (60° Β, σχεδόν στο ίδιο γεωγραφικό 

πλάτος µε τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες). 



Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε 

τα χειµερινά ανάκτορα των 
τσάρων, όπου στεγάζεται το 
µουσείο Ερµιτάζ, ένα από τα 
πλουσιότερα µουσεία του 
κόσµου µε 2.700.000 εκθέµατα και 
το τρίτο σε µέγεθος στον κόσµο 

µετά το Λούβρο και την  Εθνική 
Πινακοθήκη του Λονδίνου. Άρχισε 
να λειτουργεί το 1764 επί Μεγάλης 
Αικατερίνης και περιλαµβάνει 
έργα των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 
Μικελάντζελο, Ραφαήλ, Ρενουάρ, 

Τιτσιάνο, Ρέµπραντ, Βαν Γκογκ, 
Ματίς, Γκωγκέν, γλυπτά του 
Ροντέν και αµέτρητα έπιπλα και 
σκεύη. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούµε το νησάκι του 
Νέβα, µε το φρούριο του "Πέτρου και Παύλου", στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται ο οµώνυµος ναός µε το 

κοιµητήριο των Τσάρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ [ΘΕΡΙΝΑ 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ/ΠΕΤΕΡΧΟΦ] 
– ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΣΧΑ  
Πρωινή αναχώρηση για µία 
εκδροµή στην πόλη 
Πέτερχοφ (Πετροντβόρετς, 
από το 1944) που βρίσκεται 

στον Κόλπο της Φιλανδίας, 
σε 17 χιλιόµετρα από την 
Αγία Πετρούπολη. Η πόλη 
αυτή φιλοξενούσε τα θερινά 
ανάκτορα των τσάρων και 
σήµερα αποτελεί την 

οµορφότερη πόλη των 
περιχώρων της Αγίας 
Πετρούπολης, µε 7 πάρκα, 20 
παλάτια χτισµένα στις αρχές 
του 18ου αι., 
φαντασµαγορικούς καταρράκτες και 144 σιντριβάνια.  

Στη συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Μόσχα. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο µας.  
 

 
 
 
 



5η ΗΜΕΡΑ:   ΜΟΣΧΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΡΟΝΤΙΝΟ) 
Πανοραµική ξενάγηση στην πόλη. Θα δούµε µεταξύ άλλων το ιστορικό της κέντρο, την Κόκκινη Πλατεία 
(Κράσναγια), που πήρε το όνοµά της από το χρώµα των τειχών του Κρεµλίνου, τον περίφηµο Καθεδρικό του 
Αγίου Βασιλείου (εξωτερικά) µε τους εννέα τρούλους, αφιερωµένους στις µεγάλες γιορτές της ορθοδοξίας, 
που κτίστηκε από τον τσάρο Ιβάν τον Τροµερό για τη 
νίκη του στην πρωτεύουσα των Τατάρων Καζάν, το 
µαυσωλείο του Λένιν (εξωτερικά), το συγκρότηµα 

εµπορικών καταστηµάτων ΓΚΟΥΜ, που 
κατασκευάστηκε τον 19ο αι. για να στεγάσει 1000 
καταστήµατα και έχει πλούσια εσωτερική διακόσµηση, 
το κτίριο του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου, το θέατρο 
Μπολσόι, το πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ κ.ά. 
Συνεχίζουµε για το µουσείο Μποροντίνο. Στις αρχές 

του 20ού αι. η Ρωσία, στα πλαίσια του εορτασµού των 
100 χρόνων από την περίφηµη µάχη του Μποροντίνο, 
ανέθεσε στον Ρώσο ζωγράφο Franz Alekseyevich 
Roubaud (ο οποίος εργαζόταν στην Αυτοκρατορική 
Ακαδηµία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης), να 
δηµιουργήσει έναν πανοραµικό πίνακα µε τα γεγονότα 

που συνέβησαν το 1812 - τη µάχη που έγινε στο 
Μποροντίνο, ένα χωριό 130 km δυτικά της Μόσχας, 
ανάµεσα στον ρωσικό στρατό υπό την αρχηγία του 
Michail Kutuzov και τον στρατό του Ναπολέοντα. Οι 
απώλειες ήταν τραγικές: 35.000 Ρώσοι και 45.000 Γάλλοι 
στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η µάχη του Μποροντίνο σήµανε την αρχή του τέλους για τον Ναπολέοντα, ο 

οποίος ενώ θεώρησε ότι ήταν ο νικητής, σύντοµα υποχώρησε άτακτα. Ο πανοραµικός πίνακας εγκαινιάστηκε 
στις 29/08/1912 και είναι το κύριο έκθεµα του µουσείου. Έχει µήκος 115 m, ύψος 15 m και απεικονίζει την πιο 
αποφασιστική στιγµή της µάχης, στις 12:30΄ το µεσηµέρι της 7ης Σεπτεµβρίου, µε έναν µοναδικό τρόπο που 
φαίνεται τρισδιάστατος. Τοποθετήθηκε σε αυτό το µουσείο το 1962. Η έκθεση του µουσείου επίσης καταγράφει 
την προέλαση και υποχώρηση των στρατευµάτων του Ναπολέοντα και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων αυθεντικές 

στρατιωτικές στολές, όπλα, λάβαρα και νοµίσµατα. Κατά την επιστροφή µας, θα επιβιβαστούµε στο φηµισµένο 
µετρό της Μόσχας, ένα αληθινό µνηµείο τέχνης. Κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1930 (επί Στάλιν) και 
λειτούργησε το 1935. Έχει 144 σταθµούς, πολλοί από τους οποίους θεωρούνται υψίστης αισθητικής, 
διακοσµηµένοι µε πολύχρωµα µάρµαρα, τοιχογραφίες, µωσαϊκά, γλυπτά, υαλουργήµατα, πολυέλαιους κ.ά. 
Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί µε έναν περίπατο στη Στάρυ Αρµπάτ, µε καταστήµατα παραδοσιακών ρωσικών 
προϊόντων (σαµοβάρια, σερβίτσια, κεντήµατα, δίσκοι, εσάρπες, αντικείµενα από γυαλί κλπ.) ∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ (ΚΡΕΜΛΙΝΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΩΝ) 
Σήµερα το πρωί θα επισκεφθούµε το Κρεµλίνο, το σύµβολο 
της Μόσχας και ολόκληρης της Ρωσίας, που αποτελούσε 
κατοικία των Ρώσων τσάρων και πατριαρχών. Ονοµάστηκε 
έτσι από τη λέξη Κρεµλ, που σηµαίνει φρούριο. Το Κρεµλίνο 

υπήρξε το διοικητικό, ιστορικό και εκκλησιαστικό κέντρο της 
Ρωσίας. Ήταν από παντού ορατό και πάντα απροσπέλαστο, 
αφού κάποτε ήταν αδύνατον να εισχωρήσει κανείς σ΄ αυτό. 
Χτισµένο στις όχθες του ποταµού Μόσκoβα, 
περιτριγυρισµένο από τείχη µε πύργους και εκκλησίες 
µοναδικής αρχιτεκτονικής, προκαλεί δέος στον επισκέπτη. 

Κατά την περιήγησή µας στο Κρεµλίνο θα δούµε µεταξύ 
άλλων το καµπαναριό του Ιβάν του Τροµερού και το Μέγαρο 
των Συνεδρίων και φυσικά θα θαυµάσουµε τις περίφηµες 
εκκλησίες του 15ου αι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το 
Μουσείο Μνήµης της Αστροναυτικής, επίσης γνωστό ως το 
Μουσείο Μνήµης της Κοσµοναυτικής ή Μουσείο Μνήµης της Εξερεύνησης του ∆ιαστήµατος. Είναι ένα 

µοναδικό στο είδος του µουσείο, αφιερωµένο στην εξερεύνηση του διαστήµατος. Βρίσκεται στο υπόγειο του 
µουσείου "Μνηµείο για τους κατακτητές του ∆ιαστήµατος". Το Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 10/04/1981 για την 
20η επέτειο της πτήσης στο διάστηµα του Y. Gagarin και εξηγεί την ιστορία της εξερεύνησης του διαστήµατος. 
Εκθέµατα του µουσείου είναι ο πύραυλος και ο διαστηµικός εξοπλισµός, προσωπικά αντικείµενα των 
αστροναυτών και των µηχανικών, αρχειακά έγγραφα, καθώς και µια ευρεία ποικιλία αντικειµένων σχετικών µε 

την ιστορία της πτήσης, την αστρονοµία, την εξερεύνηση του διαστήµατος, τη διαστηµική τεχνολογία. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 
 



 
7η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ - ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ - ΣΟΥΖΝΤΑΛ/Ιστορική αυθεντική Ρωσία, Χρυσός ∆ακτύλιος  
Πρωινή οδική αναχώρηση για τον περίφηµο "Χρυσό 
∆ακτύλιο", µια ενδιαφέρουσα διαδροµή κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουµε τον πολιτισµό και 
την αρχιτεκτονική της παλιάς Ρωσίας σε  µια σειρά 
από ενδιαφέρουσες πόλεις και κωµοπόλεις. Πρώτος 

σταθµός της σηµερινής µας ηµέρας θα είναι στο 
Βλαντιµίρ, µια πόλη που ιδρύθηκε το 1108. Το 
Βλαντίµιρ ήταν µία από τις µεσαιωνικές πρωτεύουσες 
της Ρωσίας και δύο από τους καθεδρικούς ναούς του 
έχουν κηρυχθεί µνηµεία της παγκόσµιας πολιτισµικής 
κληρονοµιάς από την UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση 

της πόλης µε επίσκεψη στον καθεδρικό ναό της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου µε τους πέντε τρούλους που 
σχεδιάστηκε ως µαυσωλείο των Μεγάλων ∆ουκών και 
αφιερώθηκε στην ιερή εικόνα της Θεοτόκου του 
Βλαντίµιρ, που 1185-1189 και τοιχογραφήθηκε από 
τους µεγάλους Αντρέι Ρουµπλιόφ και ∆ανιήλ Τσιόρνι 

το 1408. Το 1810 προστέθηκε ένα καµπαναριό νεοκλασικού στυλ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το 
εκπληκτικό Σουζντάλ, µια κωµόπολη κτισµένη στις όχθες του ποταµού Καµένκα, η οποία βρίσκεται στον 
κατάλογο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. Η ιστορία της πόλης ανατρέχει στις αρχές της 
2ης χιλιετίας, την εποχή του κράτους των Ρως. Η παλαιότερη αναφορά στο όνοµά της γίνεται στον Κώδικα του 
Νόβγκοροντ: εκεί ένας µοναχός µε το όνοµα Ισαάκ αφηγείται πώς έγινε ιεροµόναχος το έτος 6507 από κτίσεως 
κόσµου (δηλ. το 999 σύµφωνα µε τη χρονολογία µας) στη µονή του Αγ. Αλεξάνδρου του Αρµενίου στο 

Σούζνταλ. Για δεύτερη φορά το όνοµα της πόλης αναφέρεται σε ένα χρονικό του 1024. Η πόλη για αιώνες ήταν 
η έδρα διάφορων Ρώσων ηγεµόνων και αποτελεί τµήµα του ρωσικού "Χρυσού ∆ακτυλίου". Στις αρχές του 12ου 



αιώνα ήταν το κέντρο του Πριγκιπάτου του Ροστόφ-Σούζνταλ. Το 1157 ο Αντρέι Μπογκολιούµπσκι µετέφερε την 

πρωτεύουσά του στο Βλαντίµιρ και το κρατίδιο µετονοµάστηκε σε Πριγκιπάτο του Βλαντίµιρ-Σούζνταλ. Στις αρχές 
του 14ου αι. γίνεται η πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου Σούζνταλ-Νίζγκοροντ, ενώ από το 1392 η περιοχή ανήκει 
στο Μεγάλο Πριγκιπάτο της Μόσχας. Από το 16ο αι., µετά την παρακµή της ως πολιτικού κέντρου, αρχίζει η 
ανοικοδόµηση-επέκταση παλαιών µονών και ιδρύονται νέες. Αναφέρονται συνολικά 11 µοναστηριακά 
συγκροτήµατα, από τα οποία επιβιώνουν σήµερα τα πέντε. Από τα µέσα του 17ου αι. η περιοχή γνωρίζει 
οικονοµική άνθηση και το 1778 αναγνωρίζεται επίσηµα ως Πόλη µε τα αντίστοιχα προνόµια. Επί Σοβιετικής 

Ένωσης ανακηρύχθηκε "πόλη-µουσείο". Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας θα γνωρίσουµε σπουδαία 
µνηµεία της ρωσικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, όπως το Κρεµλίνο του Σουζντάλ, την πλατεία της αγοράς, 
ενδιαφέροντα µοναστήρια και παραδοσιακά ξύλινα σπίτια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 
 
 
8η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΖΝΤΑΛ - ΖΑΓΚΟΡΣΚ - ΜΟΣΧΑ 
Πρωινή αναχώρηση  για την ιστορική πόλη 
Ζαγκόρσκ, που απέχει 71 km από τη Μόσχα και 
θεωρείται το "Βατικανό της Ρωσίας". Μια 
παραµυθένια πολιτεία του 14ου αι. µε εντυπωσιακό 

αρχιτεκτονικό ρυθµό, που αναπαριστά όλη την 
εξέλιξη της ρωσικής αρχιτεκτονικής µέχρι τον 19ο αι. 
Θα επισκεφθούµε το εν ενεργεία µοναστήρι της 
Λαύρας, που είναι κέντρο της Ρώσικης Ορθόδοξης 
εκκλησίας και κατοικία του πατριάρχη της Ρωσίας. 
Επιστροφή στη Μόσχα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση 
επιστροφής µέσω ενδιάµεσου σταθµού 
 
 

Ντασβιντάνια: εις το επανειδείν!! 

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*sup. 
� Ηµιδιατροφή µέσα στα ξενοδοχεία 
� Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία 
και αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα 

� Κρουαζιέρα στον ποταµό Νέβα 
� Εκδροµή στα θερινά ανάκτορα Πετροντβόρετς 
� Ξενάγηση στο µουσείο Ερµιτάζ 
� Είσοδος και ξενάγηση στον µεγαλοπρεπή Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ισαακίου 
� Ξενάγηση στο Κρεµλίνο & τους 3 Καθεδρικούς Ναούς 

� Επίσκεψη στον διάσηµο πεζόδροµο Στάρυ Αρµπάτ 
� Επίσκεψη στο µουσείο Borodino  
� Επίσκεψη Μουσείο Κοσµοναυτών  
� Επίσκεψη στην ιστορική πόλη Ζαγκόρσκ, το "Βατικανό της Ρωσίας" και στις πόλεις του "Χρυσού 
∆ακτυλίου", το Βλαντιµίρ και το Σουζντάλ 
� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός και τοπικοί ξεναγοί και όχι µόνο τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί-συνοδοί. Σε 

κάποιες αναχωρήσεις ο αρχηγός µπορεί να σας περιµένει στην Ρωσία 
� 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, φόρους, βίζα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήµατα και επιπλέον ασφάλεια ταξιδιού 

1049 € 
1199 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 µήνα πριν την αναχώρηση 

1679 € 
 

 Επιβάρυνση µονόκλινου: + 430 € 

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. 

∆είτε την προσφορά StopOver Athnes παρακάτω. 

 

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

απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα που δεν περιλαµβάνονται στην τιµή. 
∆είτε την προσφορά StopOver Athnes παρακάτω. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων. 



 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ (Ισχύουν µόνο για αναχωρήσεις από Ελλάδα) 
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, BIZA, 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: 480 € 
Για αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται τα παρακάτω: φόροι, βίζα, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα 
και επιπλέον ασφάλεια ταξιδιού χωρίς έξτρα χρέωση. 
 

∆ιαδικασία έκδοσης Βίζας για Ρωσία 
 

Για την έκδοση της Βίζας για την Ρωσία ισχύουν νέοι κανόνες και διαδικασία ως εξής:  
� Το διαβατήριο µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ 
� Μία έγχρωµη φωτογραφία σε λευκό φόντο 3 ½ Χ 4 ½ cm (µικρό κεφάλι, από τους ώµους  και  πάνω και 
το πρόσωπο να καταλαµβάνει το 80% . Χωρίς γυαλιά ακόµη και εάν στην φωτογραφία του διαβατηρίου 
φοράει γυαλιά. Όχι φωτογραφία διαβατηρίου) 

� Η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερόµενου, το τηλέφωνο και η διεύθυνση εργασίας του (αν εργάζεται) 
και που εργάζεται (εταιρεία ή υπηρεσία) 
� Η βίζα εκδίδεται σε 15 εργάσιµες ηµέρες. Για επείγουσα έκδοση υπάρχει επιβάρυνση 65 € και απαιτούνται 
7 εργάσιµες µέρες 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  



 

 
Οι καινοτοµίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 

"Η ζωή είναι στιγµές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούµε! 

Εµείς θα συνεχίζουµε να ανοίγουµε δρόµους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιµίχας  
 
� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 
επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 
όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος "Ο γύρος 
του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), 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, αλλά και η 
πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα.  
 

� Εξειδικευµένα τµήµατα  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  
 

• Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 
συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 
• Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
• Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 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 ή οι κάτοχοι µη Ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν µε την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυµούν να ταξιδέψουν, για να 

πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 
Travel δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόβληµα που ενδεχοµένως παρουσιαστεί σε κάποιο 
αεροδρόµιο. 
• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   

  



Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευµένα τµήµατα  

� για Οργανωµένα και Ατοµικά Ταξίδια σε όλο τον κόσµο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 
Αµερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� για Κρουαζιέρες µε τα πιο έµπειρα στελέχη της αγοράς  
� για Γαµήλια Ταξίδια: το τµήµα Versus Romantic 

� για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τµήµα Exploring the World 
� για επαγγελµατικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τµήµα Versus Business  
� για "πολυτελή" ταξίδια: το τµήµα Versus Exclusive   
� για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία µας 
καλύπτει µε επιτυχία όλο το φάσµα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών µας 
µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 
αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 
καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 
 

� 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. 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 


