Χανσεατική Γερμανία & Βόρεια Ολλανδία
Εκεί όπου ξεκίνησε η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης
Λύμπεκ, Αμβούργο, Στάντε, Κουξχάφεν, Ζάλενμπουργκ, Νόιβερκ, Βρέμη,
Όλντενμπουργκ, Γκρόνιγκεν, Γκίτχορν, Φλεβολάνδη, Ντε Μπουλτ, Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις: 05.05, 03.07

7 ημέρες

 Πρωτοποριακό, ειδικά
σχεδιασμένο ταξίδι του VERSUS
στην Ευρώπη, με εξαιρετικό
έμπειρο Αρχηγό / Συνοδό,
γνώστη της Γερμανίας και
Ολλανδίας με ειδική κατάρτιση
για τις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου ταξιδιού.

INFO BOX
Επιπλέον γνώσεις για τις χώρες
Βιβλία




Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη Βόρεια
Θάλασσα και στις πόλεις-σταθμούς που
δημιούργησαν αυτήν την Ένωση (Χάνσα)
και αποτέλεσε την πρώτη επιτυχημένη
προσπάθεια της ενωμένης Ευρώπης.
Βρισκόμαστε στον 13ο αιώνα μ.Χ., όταν οι
εμπνευσμένοι έμποροι γερμανικών πόλεων
της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας
συλλαμβάνουν τη «μεγάλη ιδέα» ενός
εμπορικού συνασπισμού, με σκοπό να
ανοίξουν νέες μεγάλες αγορές και να
διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Πρώτη τους
κίνηση η διασφάλιση της ελεύθερης
ναυσιπλοΐας
και
του
εμπορίου,
η
κατάργηση των δασμών και η ελεύθερη
διακίνηση ανθρώπων και αγαθών ανάμεσα
στις
πόλεις
αυτές.
Βλέποντας τα μέλη του συνασπισμού να
ευημερούν, την «Ένωση» ακολουθούν και οι
κυριότερες εμπορικές πόλεις της εποχής,
όπως το Λονδίνο, η Μπριζ στο Βέλγιο, το
Μπέργκεν της Νορβηγίας και η ρωσική
πόλη
Νόβγκοροντ.
Στα μέσα του 13ου αιώνα η «Χάνσα»,
δηλαδή η «Ένωση», αριθμούσε 77 πόλεις. Η
εξέλιξη ήταν ραγδαία, με αποτέλεσμα τον
15ο αιώνα, που ήταν και η χρυσή της εποχή,
η Χάνσα να έχει καταφέρει να επιβάλει
μονοπώλιο στο εμπόριο της Βαλτικής. Και
όλα αυτά χωρίς να υπάρχει κάποια
ομοσπονδιακή οργάνωση, ούτε καν
στρατός για να ελέγξει την κατάσταση.
Έτσι η Χανσεατική Ένωση αποτέλεσε την
πρώτη απόπειρα εμπορικής ένωσης της
Ευρώπης,
την
πρώτη
επιτυχημένη
προσπάθεια δημιουργίας μιας οικονομικής
ευρωπαϊκής
κοινότητας.
Για πάνω από τρεις αιώνες οι χανσεατικές




«Forces of the Hanseatic League 13th15th Cenruries», του Ντέιβιντ Νικόλ, εκδ.
Osprey.
«Τhe Hansa towns and the Hanseatic
League», της Έλεν Τσίμερμαν.
«Λαοί της Ευρώπης», του Βασίλη
Ραφαηλίδη, εκδόσεις του Εικοστού
Πρώτου.
«111 places in Hamburg that you
shouldn’t miss», του Ρικ Γουλφ.
«Ο μικρός κύριος Φρίντμαν», του Τόμας
Μαν (γεννήθηκε στο Λύμπεκ).

Ταινία


«Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο
σκουλαρίκι», του Πίτερ Βέμπερ, με τη
Σκάρλετ Γιόχανσον. Η ιστορία της Γκριτ,
μιας υπηρέτριας στο σπίτι του
Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ.

Μέσο κοινωνικής δικτύωσης


Instagram: @elbphilharmonie

Το ταξίδι μας


Αεροπορική εταιρεία: Lufthansa



Κατανομή διανυκτερεύσεων: Αμβούργο
(2), Κούξχαφεν (1), Βρέμη (1),
Γκρόνινγκεν (2).



Μεταφορές με αεροπλάνα,
κλιματιζόμενο πούλμαν, φέρι.



Έλληνας αρχηγός.



Μεταφορές, ξεναγήσεις και είσοδοι στα
αξιοθέατα που αναφέρουμε στο
πρόγραμμα.

πόλεις κέρδιζαν πλούτο, δύναμη και
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, καθώς οι
ανταλλαγές δεν ήταν μόνο εμπορικού αλλά
και
πολιτισμικού
περιεχομένου.
Με τη δημιουργία των εθνικών κρατών και
την
προσπάθεια
κάποιων
να
χειραγωγήσουν την Ένωση προς ίδιον
όφελος η προσπάθεια ατόνησε μέχρι που
εγκαταλείφθηκε
εντελώς.
Να, λοιπόν, ένας εντελώς καινούργιος
προορισμός, άγνωστος μέχρι τώρα για την
ελληνική αγορά. Μετά τις Άλπεις, το
Βερολίνο, τον Ρήνο και τον Μέλανα Δρυμό,
που επί δεκαετίες μονοπώλησαν το
ενδιαφέρον, την ταξιδιωτική σκυτάλη
φαίνεται να παίρνει ο άγνωστος, μα και
τόσο αξιόλογος βορράς της Γερμανίας, με
το ιστορικό και πολιτισμικό ειδικό βάρος και
την πανέμορφη φύση. Ένας τόπος
καταπράσινος, όπου ατέλειωτα λιβάδια,
αγροτικές εκτάσεις, μεγάλοι ποταμοί και
λίμνες συναντούν μεσαιωνικά χωριά και
πόλεις απίστευτης ομορφιάς. Το μοναδικό
σκηνικό
πλαισιώνουν
οι
αμμώδεις
παραλίες, η θάλασσα και τα νησιά.
Πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος της
τεράστιας βορειοευρωπαϊκής πεδιάδας που
εξαπλώνεται από τις εκβολές του Ρήνου
στην Ολλανδία μέχρι τα Ουράλια της
Ρωσίας.
Στο ταξίδι αυτό με πούλμαν, φέρι και μικρά
ποταμόπλοια θα γνωρίσουμε τις τρεις
χανσεατικές πρωτεύουσες (Αμβούργο,
Λύμπεκ
και
Βρέμη),
«μαργαριτάρια»
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, τη Βόρεια
Θάλασσα με τις ατελείωτες αμμουδιές και
τους αμμόλοφους, το έντονο φαινόμενο
της παλίρροιας και τα καταπράσινα νησιά
.
της, γραφικά χωριά, τα τοπία γύρω από τον
ποταμό Έλβα και τους υδάτινους δρόμους
της Ολλανδίας, καθώς και πολυάριθμα
γραφικά χωριά και μικρές ιστορικές πόλεις.
Ένα οδοιπορικό που δεν στέκεται μόνο στην
πανέμορφη διαδρομή, αλλά, όπως μόνο το
Versus
συνηθίζει,
προσφέρει
μια
πολυεπίπεδη
ταξιδιωτική
εμπειρία,
απαράμιλλου ιστορικού και πολιτισμικού
ενδιαφέροντος.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
VERSUS
Το ταξίδι μας περιλαμβάνει:
 Εμπεριστατωμένες

επισκέψεις

στις

σημαντικότερες πόλεις της Γερμανικής
Χάνσα (Ένωσης).
 Επίσκεψη της Λύμπεκ, μιας από τις
καλύτερα

διατηρημένες

μεσαιωνικές

πόλεις της Βόρειας Ευρώπης.
 Κρουαζιέρα στον ποταμό Άλστερ στο
Αμβούργο (περιλαμβάνεται).
 Βόλτα με ταχύπλοο φέρι και επίσκεψη του
φουτουριστικού νησιού Χέλγκολαντ.
 Επίσκεψη στα μουσεία Ναυτιλίας και
Κλίματος στο λιμάνι της Βρέμης (είσοδοι
περιλαμβάνονται).
 Ξενάγηση της όμορφης Βρέμης.
 Διανυκτέρευση

στο

κουκλίστικο

Γκρόνινγκεν.
 Ξενάγηση στο παραμυθένιο Γκίτθορν.
 Μικρή κρουαζιέρα στα κανάλια του
Γκίτχορν.
 Ξενάγηση του Άμστερνταμ.
 Έμπειρος και καταρτισμένος αρχηγός
 Προσοχή! Οι φόροι των πόλεων των
ξενοδοχείων και τα check points, καθώς
και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

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

Αριθμός Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

LH 1755

05/05/2019

ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ

06:05

07:35

LH 2210

05/05/2019

ΜΟΝΑΧΟ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ

08:45

10:00

LH 997

11/05/2019

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

18:30

19:35

LH 1284

11/05/2019

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ

20:30

00:10

Αριθμός Πτήσης

Ημερομηνία
Πτήσης

Διαδρομή
(Από  Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

KL 1572

03/07/2019

ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06:00

08:30

KL 1784

09/07/2019

ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

18:35

19:45

KL 1581

09/07/2019

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ

20:55

01:10

Λύμπεκ
Το «κόσμημα» της Χανσεατικής Ένωσης
Μία από τις σπουδαιότερες μεσαιωνικές πόλεις της Γερμανίας, για πολλούς αιώνες αποτελούσε την
πρωτεύουσα της πανίσχυρης Χανσεατικής Ένωσης και το μεγαλύτερο λιμάνι της Βαλτικής. Φέρεται
να ιδρύθηκε περίπου το 1000, ως σλαβικός οικισμός με το όνομα Λιούμπιτσε (= όμορφη), και ήταν
σπουδαίος εμπορικός κόμβος κατά τον Μεσαίωνα. Οι έμποροι της πόλης ανέπτυξαν το εμπόριο
μέσω της Βαλτικής, χρησιμοποιώντας αξιόπλοα σκαριά για μικρά βάθη, με τα οποία μετάφεραν
υφάσματα, μπίρα και κρασί στο Νόβγκοροντ, το Βίσμπι και το Μπέργκεν και επέστρεφαν με ξυλεία,
δέρματα, ορυκτά, πίσσα και κερί. Από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα διατηρούνται οι μεγάλες
αποθήκες του «λευκού χρυσού», όπως χαρακτηριζόταν το αλάτι.
Απόλυτο σύμβολο της πόλης η πύλη Χόλστεντορ του 1478, που αποτελούσε τμήμα της μεσαιωνικής
οχύρωσης του 13ου αιώνα και απεικονιζόταν και στο χαρτονόμισμα των 50 γερμανικών μάρκων! Το
Λύμπεκ έφτασε στο αποκορύφωμα της επιρροής του στο τέλος του 14ου αιώνα, όταν ήταν
πανίσχυρο σαν τη Βενετία και μαγευτικό σαν τη Φλωρεντία. Ανέλαβε την ηγεσία της πιο σπουδαίας
εμπορικής ένωσης του Μεσαίωνα, της Χανσεατικής Ένωσης, και προσέφερε προστασία από
επιθέσεις σε ξηρά και θάλασσα. Αποτελούσε συγχρόνως και την έδρα της συνέλευσης της Ένωσης,
με αποτέλεσμα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική πολιτική της περιοχής της Βαλτικής.
Ήταν όμως και μια πόλη εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, με τις εκκλησίες και το δημαρχείο να αποτελούν
κατασκευαστικό πρότυπο για τις άλλες πόλεις της Ένωσης. Και σίγουρα δεν ήταν η ταπεινότητα που
παρακίνησε τους κατοίκους της να ανεγείρουν επτά τεράστιες εκκλησίες με κωνοειδείς κορυφές. Το
1276 οι πρεσβύτεροι της πόλης επέτρεπαν μόνο την ανέγερση σπιτιών από τούβλα και αυτό εμπόδισε
το ξέσπασμα πυρκαγιών που κατέστρεψαν άλλες μεσαιωνικές πόλεις. Σε καμία άλλη πόλη της
Ευρώπης δεν έχουν χτιστεί κτίρια με τούβλα σε γοτθικό ρυθμό, σε μια τόσο έξοχη μορφή τέχνης, ενώ
χάρη σε αυτές τις κατασκευές το Λύμπεκ αποτελεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό αρχιτεκτονικής στη
Βόρεια Ευρώπη.

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
. 1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΛΥΜΠΕΚ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο με την ταξιδιωτική μας ομάδα και πρωινή
πτήση για το Αμβούργο. Μια σύντομη διαδρομή μέσα από την
καταπράσινη πεδιάδα της βόρειας Γερμανίας θα μας φέρει στο
Λύμπεκ, την παλιά πρωτεύουσα της Χανσεατικής Ένωσης, και
σπουδαίο εμπορικό κόμβο της Βαλτικής κατά τον Μεσαίωνα. Το
. σήμερα είναι ένα από τα πιο
ιστορικό κέντρο της μικρής πόλης
γραφικά αρχιτεκτονικά σύνολα της Βόρειας Ευρώπης και αποτελεί
πλέον μέρος της λίστας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
της UNESCO. Η περιήγηση στα γραφικά σοκάκια με τα μεσαιωνικά
κτίρια και η επίσκεψη του σύγχρονου Χανσεατικού Μουσείου θα μας
αποκαλύψουν τη σπουδαία αρχιτεκτονική και ιστορική ταυτότητα της
πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στο Αμβούργο και εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο μας.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Ξενάγηση, κρουαζιέρα στο λιμάνι και στον
ποταμό Άλστερ)
Σημαντικότερο λιμάνι της Γερμανίας, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της και
πραγματικό στολίδι του βορρά της χώρας, το Αμβούργο εντυπωσιάζει
τον επισκέπτη με τον αριστοκρατικό του χαρακτήρα. Τα τελευταία
χρόνια έχει σχεδόν εκθρονίσει το Βερολίνο από τον «θώκο» της
εναλλακτικής πρωτεύουσας στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των
τεχνών. Η ξενάγησή μας με πούλμαν και εν μέρει με τα πόδια στο κέντρο
της πόλης περιλαμβάνει έναν γοητευτικό συνδυασμό από ιστορικά
κτίρια, πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτίσματα, τους δρόμους με τα
εξόχως πολυτελή και ακριβά καταστήματα και καταλήγει στην
πραγματική καρδιά του αστικού κορμού, στις λαϊκές γειτονιές των
ναυτών και τη γνωστή Ρέπερμπαν με τα κόκκινα φανάρια. Το μεσημέρι
ακολουθεί μια κρουαζιέρα, όπου θα γνωρίσουμε το λιμάνι και τους
υδάτινους δρόμους της πόλης, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο
ποταμός Άλστερ, ο οποίος σχηματίζει μια εσωτερική λίμνη. Στη βόλτα
αυτή θα θαυμάσουμε από κοντά το φουτουριστικό αρχιτεκτόνημα της
Φιλαρμονικής της πόλης με τη διάσημη υπογραφή των Herzog &
Meuron και τις περίφημες παλιές αποθήκες, με τις τόσο έξοχα
διακοσμημένες προσόψεις – κάποιοι μάλιστα τις έχουν ονομάσει
καθεδρικούς ναούς του εμπορίου!
Ολόκληρη συνοικία και κτίρια που μαρτυρούν μια μακρά ιστορία και
συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό γοτθικού ρυθμού, φτιαγμένο από
κόκκινα τούβλα και κλιμακωτές τριγωνικές σκεπές, που φιλοτέχνησε η
αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική ελίτ της χώρας, εξυπηρετώντας τις
φιλοδοξίες της ακμάζουσας κάστας των εμπόρων στις αρχές του 19ου
αιώνα. Το απόγευμά μας θα είναι ελεύθερο για βόλτες, μουσεία και
ψώνια.

Λύμπεκ

____

Αμβούργο

____

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΑΝΤΕ – ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗ – ΚΟΥΞΧΑΦΕΝ
Το πρωί επιβιβαζόμαστε σε ταχύπλοο καταμαράν. Το πρώτο κομμάτι
της πανέμορφη κρουαζιέρας είναι κατά μήκος της ροής του ποταμού
Έλβα με τις καταπράσινες όχθες του και διάφορα γραφικά χωριά,
ύστερα
διασχίζουμε την Βόρεια Θάλασσα μέχρι το πιο
απομακρυσμένο και εντυπωσιακό νησί της.

Στάντε

____

Η Ελιγολάνδη με τα πανύψηλα κόκκινα βράχια και το καταπράσινο
τοπίο, αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεωφυσικό φαινόμενο και συγχρόνως μια
από τις πιο διάσημες και γραφικές λουτροπόλεις της περιοχής. Η
Ελιγολάνδη ή Χέλγκολαντ, αποτελούσε αποικιακή κτίση της Μ.
Βρετανίας μέχρι το 1890, η οποία συμφώνησε να την παραχωρήσει στη
Γερμανία, με τον όρο η δεύτερη να παύσει να έχει κυριαρχικές αξιώσεις
στη Ζανζιβάρη στην Αν. Αφρική!
Βόλτα στο νησί και επιστροφή στην στεριά. Διανυκτέρευση στην
περιοχή του Κούξχαφεν.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΞΧΑΦΕΝ – ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ
ΑΜΑΞΕΣ (WATT) - ΝΗΣΟΣ ΝΟΪΒΕΡΚ-ΒΡΕΜΗ
Καιρού επιτρέποντος και με ωράριο ανάλογο της παλίρροιας, θα
διασχίσουμε την ώρα της άμπωτης με ειδικές άμαξες τον βυθό της
θάλασσας, αφού θα έχουν αποτραβηχτεί τα ύδατα. Μας περιμένει ένα
ιδιαίτερο περιβάλλον και ένας παράξενος βιότοπος. Οι άμαξες θα μας
φέρουν μέχρι το νησάκι Νόιβερκ, από το οποία θα επιστρέψουμε πάλι
με άμαξες ή αν δεν το επιτρέπει η πλημμυρίδα εν πλω ...
Το απόγευμα θα συνεχίσουμε για την τρίτη πόλη της Χανσεατικής
Τριάδας, την πανέμορφη Βρέμη. Ξενάγηση με τα πόδια στο ιστορικό
κέντρο της πόλης και επίσκεψη του πασίγνωστου δημαρχείου, που μαζί
με την κεντρική πλατεία και το τεράστιο μεσαιωνικό άγαλμα του
Ρολάνδου, βρίσκεται επίσης στην Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO. Διανυκτέρευση στη Βρέμη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανάλογα με τις ώρες της παλίρροιας και τον καιρό που
αλλάζει σχεδόν κάθε μέρα, η σειρά των διαδρομών και επισκέψεων
μπορεί να αλλάξει, και η περιήγηση στον βυθό της θάλασσας να
αντικατασταθεί με άλλη εκδρομή.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΕΜΗ - ΌΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ – ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ
Το πρωί θα αφήσουμε τη Βρέμη και θα κατευθυνθούμε προς την
Ολλανδία.
Τελευταία μας στάση εντός της Γερμανίας το γραφικότατο
Όλντενμπουργκ, πρώην πρωτεύουσα του ομώνυμου κρατιδίου,
πατρίδα της πρώτης βασίλισσας της Ελλάδος, Αμαλίας. Ξενάγηση
στην παλιά πόλη, όπου δεσπόζει το ανάκτορο των δουκών του
Ολδεμβούργου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη, μουσεία ή
καφέ.
Στη συνέχεια θα περάσουμε τα σύνορα με την Ολλανδία και θα
σταματήσουμε στο Γκρόνινγκεν ή Χρόνινγκεν στα Ολλανδικά. Ύστερα
από μια βόλτα στο κέντρο της πόλης θα έχουμε την ευκαιρία να
ανεβούμε στο πανύψηλο καμπαναριό του Αγίου Μαρτίνου
(Martinitoren) για θέα πάνω από την πόλη ή/και να επισκεφθούμε το
αξιόλογο Μουσείο Καλών Τεχνών. Η πόλη είναι γνωστή για το
πανεπιστήμιό της, τη μεγάλη φοιτητική της κοινότητα και τις πολιτιστικές
της δραστηριότητες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση στο Γκρόνινγκεν.

Κούξχαφεν

____

Ελιγολάνδη

____

Σάλενμπουργκ

____

Μουσείο Κλίματος (Βρέμη)

____

6Η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ – ΝΤΕ ΜΠΟΥΛΤ – ΦΛΕΒΟΛΑΝΔΗ –
ΧΟΟΥΤΡΙΜΠΝΤΕΪΚ – ΆΛΚΜΑΑΡ - ΆΦΣΛΟΥΣΝΤΕΪΚ – ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ
Πρωινή αναχώρηση και ξεκίνημα της ημέρας μας με μια επίσκεψη στο
χωριό Ντε Μπουλτ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή θα μας φέρει
στη 12η επαρχία των Κάτω Χωρών, τη Φλεβολάνδη. Πρόκειται για νέα
γη που κερδήθηκε μέσω φραγμάτων και αποξηραντικών έργων μέσα

Βρέμη

____

στη θάλασσα. Μια ολόκληρη επαρχία... ανθρώπινο δημιούργημα. Θα
περάσουμε πάνω από ένα από τα φράγματα αυτά, το Χοούτριμπντεϊκ,
μήκους 27 χλμ., διασχίζοντας οδικώς τη θάλασσα Ζουίντερ-Zεε, για να
βρεθούμε στην παραδοσιακή στεριά της χώρας.
Στη στεριά πια θα κάνουμε διάφορες στάσεις στις μικρές
παραδοσιακές ολλανδικές πόλεις Ενκάζεν, Χόορν και το γραφικό
Άλκμααρ γνωστό για την περίφημη παραγωγή και αγορά τυριού. Η
διαδρομή μας θα συνεχιστεί για τον βορρά της χώρας, όπου μεταξύ
της Βορείου Θάλασσας και της εσωτερικής θάλασσας της Ολλανδίας
θα περάσουμε 32 χλμ. πάνω από το μεγαλύτερο φράγμα/γέφυρα της
Ολλανδίας. Διασχίζοντας τη Φρισλανδία θα ολοκληρώσουμε τον
κύκλο μας στον βορρά της χώρας, καταλήγοντας πάλι στο
Γκρόνινγκεν για διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ – ΓΚΙΤΧΟΡΝ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το πρωί της τελευταίας ημέρας του ταξιδιού θα ξεκινήσουμε για το
κουκλίστικο υδάτινο χωριό Γκίτχορν, όπου θα πραγματοποιήσουμε μια
μικρή κρουαζιέρα στα κανάλια του χωριού. Κατόπιν συνεχίζουμε για το
αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Πριν από την πτήση μας θα έχουμε την
επιλογή ελεύθερου χρόνου στο κέντρο του Άμστερνταμ ή προαιρετικής
πανοραμικής ξενάγησης ή κρουαζιέρας στα κανάλια της πόλης.

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

Γκρόνινγκεν

____

Γκίτχορν
____

____

** Super Τιμή **
για τις 11 πρώτες συμμετοχές
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στο Versus Travel 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

€ 999
Από Αθήνα

€ 1.179
Από Θεσσαλονίκη*

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση

€ 1.479
Από Λάρνακα**

με τους φόρους
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 460

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 την ειδική προσφορά
«StopOver Athens»

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

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό.
 Πρωινό καθημερινά.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όλες οι
εκδρομές, βαρκάδες, δραστηριότητες, φέρι που
αναγράφονται στο πρόγραμμα.
 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του
γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Αναχωρήσεις από Κύπρο
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι
φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα
αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική
κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς
επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από
εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα.

Δεν περιλαμβάνονται
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)
 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: € 280
 Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους.

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

Πώς γίνεται η κράτησή σας
Η
κράτησή
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-mail κ.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 500€.
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 12-18
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 Versus
Travel
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.

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 Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη
για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο.
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με
αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική
ταυτότητα και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.
 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.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS
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.

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 Versus Travel 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.


Versus Club, 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,
Στοά Παύλου Καλλιγά, 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 Versus Club, 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 Versus Club 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 lounge bar αεροδρομίου που
έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.
Σας περιμένουμε...


 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel
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 Versus Club –
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 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 Versus Travel 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).
 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο
1. Travel kit 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 – Versus Live
Στον χώρο του Versus Club, 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 Versus Live 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 Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του.

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη
Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις
...εσείς θα το ρισκάρετε;
Το Versus Travel 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 Versus Travel, δεν πραγματοποιείται
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel 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 Versus Travel. 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.
Exploring The World Secret Treasures
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel 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 Versus
Travel 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 Versus Travel
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 Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, 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 Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα










για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),
για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,
για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας,
για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,
για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic,
για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World,
για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business,
για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,
για 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.

VERSUS TRAVEL
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας
«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

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!

