
Ζήστε το όνειρο στο παραμυθένιο Ίγκλς! Ένα πανέμορφο μέρος κι εκεί δίνουμε τον 

απαραίτητο χρόνο να το απολαύσετε, να το εξερευνήσετε και ταυτόχρονα να γίνετε 

πρωταγωνιστής ενός ονειρεμένου σκηνικού.  

Παραμυθένιο περιβάλλον για αξέχαστα Χριστούγεννα, σκηνοθετεί το ταξίδι αυτό του  

Versus. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τις Αυστριακές Άλπεις και το Τιρόλο με βάση το 

αριστοκρατικό και γραφικό Ίγκλς. 

Οι τυχεροί που θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι θα βρεθούν σε ένα 

υπέροχο μοτίβο που το συνθέτουν μουσεία γεμάτα Ιστορία, γοτθικοί καθεδρικοί, 

επιβλητικές όπερες κ.α. Θα επιδοθούν σε ατελείωτες βόλτες σε πλακόστρωτα σοκάκια και 

πλατείες αλλά και νυκτερινές περιπλανήσεις σε μπαράκια με ζωντανή μουσική κατά μήκος 

του ποταμού.  

 

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στις Άλπεις 
Παραμυθένιες διαμονές στο Ίγκλς 

Αναχωρήσεις: 22/12, 28/12        5 ημέρες 
 

Περιλαμβάνει ημιδιατροφή και εορταστικά δείπνα στις 24/12, 31/12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από Αθήνα απευθείας με LUFTHANSA 

LH 1755 22/12, 28/12 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:35 

LH  1754 26/12, 01/01 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

Γιατί να επιλέξετε το Versus Travel 

Το ταξίδι αυτό έχει έντονα άρωμα Versus. Χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα επιλέγουμε το 

κουκλίστικο Ίγκλς σαν βάση μας για τη γνωριμία μας με τις Αυστριακές Άλπεις και το Τιρόλο. 

Ένα άρτιο και πλήρες πρόγραμμα περιήγησης που περιλαμβάνει: 

 Ξεναγήσεις και επισκέψεις στα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα για να 

απολαύσετε αυτό το ταξίδι έτσι όπως μόνο το Versus Travel σχεδιάζει και 

πραγματοποιεί. 

 Ημιδιατροφή και εορταστικά γεύματα.  

 Διαμονή στο πανέμορφο Ίγκλς 

 Ιδανικές πτήσεις για να έχετε ακόμα περισσότερο χρόνο στο ταξίδι. 

 Εκδρομή στα Χιονοδρομικά Κέντρα Κιτζμπίχελ, Τσελ Αμ Ζέε Και Σάαλμπαχ. 

 Ημερήσια εκδρομή στο Ίνσμπρουκ. 

 Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Κρυστάλλων Σβαρόφσκι. 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 

συνήθως. 

 Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός.  

Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις του Versus Travel πραγματοποιούνται 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

Φανταστείτε ένα υπέροχο ντεκόρ με σοκάκια που σε μεταφέρουν σε άλλο χρόνο,  με απίθανα 

μωσαϊκά (Altstadt), με χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, με εντυπωσιακό κάστρο 

στην κορυφή του λόφου και με χιονισμένα βουνά να το παρακολουθούν, και να του χαρίζουν 

ένα κοντυλογραμμένο τοπίο.   

Όλα αυτά στο τοπίο που δημιουργεί ένας υπέροχος ποταμός (Salzach) που το χωρίζει στη 

μέση. Βρίσκεστε στο Σάλτσμπουργκ, με το πνεύμα του Μότσαρτ να κινείται ολούθε μέσα στην 

πόλη. Βρίσκεστε σε άλλο ένα ταξίδι του Versus που συνδυάζει εξερεύνηση αλλά και χρόνο για 

χαλάρωση και απόλαυση. Με αυτό το σκηνικό, θα ανακαλύψουμε κάποια από τα καλύτερα 

χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων αλλά και το επίσης το γραφικό ‘Ινσμπουργκ. Η «Μελωδία της 

Ευτυχίας» ( εδώ γυρίστηκε η ταινία των 5 Όσκαρ ) θα αποτελεί το σάουντρακ αυτού του ταξιδιού 

ενώ ταυτόχρονα πάνω από 800 καταστήματα (διάσημες μπουτίκ, αντικερί, βιβλιοπωλεία, 

γκαλερί, κοσμηματοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι στεγασμένα 

σε μεσαιωνικά κτίρια, θα σας ξετρελάνουν. όπως επίσης θα σας μείνουν αξέχαστα  τα διάσημα 

τα σοκολατάκια προς τιμήν του Αυστριακού μουσουργού (μικρές σοκολατένιες μπάλες από 

πραλίνα και αμυγδαλόψιχα) αλλά και το λικέρ που φέρει το όνομά του (Αmadeus). Σε υψόμετρο 

420 μ., στους πρόποδες καταπράσινων βουνών, θα ζήσουμε μια αξέχαστη ταξιδιωτική ιστορία. 

 

 Εξερευνήστε το Σάλτσμπουργκ με το πνεύμα του Μότσαρτ να σας ακολουθεί 

 Ανακαλύψτε τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα των Άλπεων  

 Περιηγηθείτε στα σοκάκια και «νιώστε» λίγο από την λάμψη της Οσκαρικής τανίας 

«Η Μελωδία της Ευτυχίας» 

 Πάνω από 800 καταστήματα μεταξύ των οποίων διάσημες μπουτίκ, αντικερί, 

βιβλιοπωλεία, γκαλερί, κοσμηματοπωλεία, ζαχαροπλαστεία είναι διαθέσιμα για 

εσάς.   

 Δοκιμάστε και αγοράστε τις διάσημες μικρές σοκολατένιες μπάλες από πραλίνα 

και αμυγδαλόψιχα καθώς και το λικέρ Αmadeus. 



 

 

Σάλτσμπουργκ 
Το Σάλτσμπουργκ, στα δυτικά της χώρας και σε υψόμετρο 425 μ., είναι το… παραμύθι της Αυστρίας. Δίπλα 

στον ποταμό Salzach, το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς πόλης με τους 

χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα 

χιονισμένα βουνά. 

Σημαντική εμπορική και τουριστική σημασία, έχει για την πόλη και το γεγονός ότι εδώ γεννήθηκε ο μεγάλος 

μουσικοσυνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 

Η πόλη διαθέτει μια πλούσια εμπορική αγορά, που απευθύνεται σε κάθε βαλάντιο. Στα περισσότερα εμπορικά 

καταστήματα που απλώνονται στον κεντρικό δρόμο Greidegasse, αλλά και στους γύρω δρόμους, θα βρείτε 

από πολυτελή κοσμήματα, ρούχα και χειροποίητα παπούτσια, μέχρι οικονομικά τουριστικά σουβενίρ και 

διακοσμητικά (τα περισσότερα φυσικά με το πρόσωπο του Μότσαρτ). 

Όσο δελεαστικό κι αν μοιάζει να περάσετε ατέλειωτες ώρες στην γραφική παλιά πόλη του, το Σάλτσμπουργκ 

έχει να προσφέρει πολλές ακόμη ομορφιές σε εκείνους που έχουν αποφασίσει να εξερευνήσουν κάθε μέρος 

του. Είναι μια πόλη με μια εκπληκτική καλλιτεχνική σκηνή, υπέροχο φαγητό, περιποιημένα πάρκα και αίθουσες 

συναυλιών που στηρίζουν τη μουσική παράδοση της πόλης 365 ημέρες το χρόνο. 

 

Παλιά πόλη (Altstadt) και πλατεία Residenzplatz 
Η εντυπωσιακά διατηρημένη παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ, εκτείνεται στην αριστερή όχθη του ποταμού και 

προσφέρεται για περιπάτους στα στενά δρομάκια, ανάμεσα στα γραφικά κτήρια και στις ζεστές γωνιές που 

μπορεί κανείς να απολαύσει μία ζεστή σοκολάτα ή έναν καφέ. 

Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης, ακριβώς δίπλα από τον Καθεδρικό ναό και πολύ κοντά στην 

πλατεία του Μότσαρτ, θα συναντήσετε την πλατεία Residenzplatz, με το το σιντριβάνι που κατασκευάστηκε 

από τον διάσημο καλλιτέχνη Tomasso di Garona μεταξύ 1656 και 1661. 

Κάστρο Hohensalzburg 



Το κάστρο Hohensalzburg, βρίσκεται στην κορυφή του μικρού βουνού Festungsberg, προσφέροντας 

εκπληκτική θέα των Άλπεων, του ποταμού και ολόκληρης τη πόλης. Κατασκευάστηκε το 1077 με εντολή του 

πρίγκιπα-Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεσαιωνικά κάστρα στην 

Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα. 

Το κάστρο ανακαινίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και έγινε ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο με το 

τελεφερίκ Festungsbahn, το οποίο άνοιξε το 1892 και οδηγεί από την πόλη στο Hasengrabenbastei. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια 

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και για Ναζί τη δεκαετία του 1930. 

 

Καθεδρικός ναός 
Ο καθεδρικός ναός του Σάλτσμπουργκ είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής 

της πόλης και εκκλησιαστικό κέντρο της. Με υπέροχη πρόσοψη και ωραίο τρούλο, αποτελεί το πιο 

εντυπωσιακό, πρώιμου μπαρόκ, οικοδόμημα βόρεια των Άλπεων. 

Ιδρύθηκε από τον Άγιο Rupert το 774, στα ερείπια μιας ρωμαϊκής πόλης και ξαναχτίστηκε το 1181 μετά από 

μια φωτιά. Εκεί θα δείτε και την κολυμβήθρα όπου βαφτίστηκε ο συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 

Σπίτια-μουσεία του Μότσαρτ 
Η οικογένεια Μότσαρτ έζησε στον τρίτο όροφο του σπιτιού 

στην οδό Getreidegasse 9 για 26 χρόνια, από το 1747 έως 

το 1773. Ο διάσημος συνθέτης, Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ, γεννήθηκε εδώ στις 27 Γενάρη του 1756. 

Το ίδρυμα International Mozarteum Foundation, 

δημιούργησε για πρώτη φορά ένα μουσείο στη γενέτειρα 

του Μότσαρτ στις 15 Ιουνίου του 1880, το οποίο 

συστηματικά ανακαινιζόταν και επεκτεινόταν και πλέον έχει 

γίνει ένας πολιτιστικός χώρος που προσελκύει χιλιάδες 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

 

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα δωμάτια 

Μότσαρτ και να δουν ιστορικά μουσικά όργανα, έγγραφα, 

αναμνηστικά και τα περισσότερα από τα πορτρέτα του που 

ζωγραφίστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του, 

συμπεριλαμβανομένης της ημιτελούς ελαιογραφίας «Ο Μότσαρτ στο πιάνο», που ζωγράφισε ο κουνιάδος 

του Μότσαρτ, Joseph Lange, το 1789.  

Αρκετά κοντά, στην οδό 8 Makartplatz, βρίσκεται και μια ακόμη κατοικία του Μότσαρτ, όπου ο μεγάλος 

συνθέτης και η οικογένειά του έζησαν τα χρόνια 1773-1787. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου καταστράφηκε 

από βόμβα το 1944 και στη συνέχεια από το Ίδρυμα Mozarteum. Το αναπαλαιωμένο κτήριο εγκαινιάστηκε 

επίσημα στις 26 Ιανουαρίου 1996 και σήμερα στεγάζει μια ενδιαφέρουσα έκθεση. 



Παλάτι και κήποι Mirabell 
Το παλάτι Mirabell με τους κήπους του, αποτελεί μέρος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης του Σάλτσμπουργκ 

που ανήκει στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. 

Χτίστηκε περίπου το 1606, έξω από τα μεσαιωνικά τείχη του 

Σάλτσμπουργκ, σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά πρότυπα, με 

εντολή του πρίγκιπα-Αρχιεπισκόπου Wolf Dietrich Raitenau, 

ως κατοικία για την ερωμένη του Salome Alt. 

Η σημερινή νεοκλασική του εμφάνιση χρονολογείται περίπου 

από το 1818, όταν το κτήριο αποκαταστάθηκε μετά από 

πυρκαγιά.  

Στους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του θα δείτε 

αγάλματα που αναπαριστούν μυθολογικά θέματα και 

χρονολογούνται από το 1730 και για τέσσερις ομάδες 

γλυπτών από τον Ιταλό γλύπτη Ottavio Mosto, από το 1690. 

Μουσείο του Σάλτσμπουργκ 
Το νεότερο μουσείο του Σάλτσμπουργκ, στην πλατεία Μότσαρτ, που άνοιξε το 2007, είναι 

αφιερωμένο στην ιστορία της πόλης και σε μερικές από τις πιο διάσημες προσωπικότητές του, από 

τραγουδιστές της όπερας, μέχρι αλχημιστές, συνθέτες και τραπεζίτες. Εκεί θα δείτε επίσης πορτρέτα 

πριγκίπων που κάποτε κυβερνούσαν την περιοχή, παρουσιάσεις πολυμέσων, κεραμικά κύπελλα και 

πολλά ακόμη. Το Μουσείο του Σάλτσμπουργκ είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι ένα σύγχρονο μουσείο 

μπορεί να πληροφορεί και ταυτόχρονα να ψυχαγωγεί τους επισκέπτες του. 

Παλάτι Hellbrunn 
Το παλάτι Hellbrunn είναι μια βίλα πρώιμου 

μπαρόκ, κοντά στο Morzg, μια νότια 

συνοικία της πόλης του Σάλτσμπουργκ. 

Χτίστηκε μεταξύ 1613 και 1619 από τον 

πρίγκιπα-αρχιεπίσκοπο του Σάλτσμπουργκ 

Markus Sittikus von Hohenems και 

προοριζόταν μόνο για κατοικία τις ημέρες 

του καλοκαιριού, καθώς ο αρχιεπίσκοπος 

συνήθως επέστρεφε στο Σάλτσμπουργκ το 

βράδυ. 

Θα θαυμάσετε τα ίχνη του πρώην ιταλικού 

πλούσιου διακόσμου του και κυρίως τους 

κήπους με τα ιδιαίτερα σιντριβάνια, όπου ο 

αρχιεπίσκοπος υποδεχόταν τους καλεσμένους του.  

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τεχνολογίας 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τεχνολογίας, είναι στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο συγκρότημα 

μουσείων, που περιλαμβάνει ένα από τα πιο όμορφα ενυδρεία στην Κεντρική Ευρώπη, ένα 

επιστημονικό κέντρο, έναν ζωολογικό κήπο με ερπετά, ένα τμήμα που είναι αφιερωμένο στο 

ανθρώπινο σώμα, μια αίθουσα δεινοσαύρων και έναν κόσμο από κρύσταλλο. 

Το ενυδρείο έχει 36 δεξαμενές με περισσότερα από 10.000 λίτρα νερού που φιλοξενούν τροπικά 

ψάρια, ψάρια της Μεσογείου και του Αμαζονίου κ.ά.. Το μουσείο είναι μια πλήρης και σύνθετη 

εμπειρία που θα συναρπάσει τόσο τους μικρούς, όσο και τους μεγάλους. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΟΝΑΧΟ - ΙΓΚΛΣ (ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. 

Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν κι αναχώρηση για μια ξενάγηση του Μονάχου, της πόλης που είναι 

χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους παραποτάμους στο ρου του Δούναβη. 

Μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο, το Μόναχο είναι 

η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Αποτελεί 

σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, αλλά και 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Μια πόλη ανάμεσα σε 

μεγάλες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και σε 

υπαίθριες μπιραρίες, ανάμεσα στην τέχνη, στον 

πολιτισμό, στη δημιουργικότητα και στις ήσυχες 

γωνιές, ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Δεν 

πρόκειται για αντιφάσεις, αλλά για τυπικά 

χαρακτηριστικά του Μονάχου. Πεζή βόλτα με τον 

αρχηγό σας στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων, το εμπορικό 

κέντρο πέριξ του κόμβου Στάχους, την Όπερα, τον 

ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, τις πύλες και τους μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό 

Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες του από το γάμο του Δούκα Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, 

τον καθεδρικό ναό κ.ά. με μια μικρή στάση στην πανέμορφη Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για το Ίγκλς. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

  



 

2η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΛΣ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 

 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην πρωτεύουσα του Τιρόλο, το 

Ίνσμπρουκ. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στο Βάτενς και θα επισκεφτούμε το Εργοστάσιο 

Κρυστάλλων Σβαρόφσκι. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Ίνσμπρουκ. Άφιξη και περιεκτική ξενάγηση 

της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τη Χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του 

Λεοπόλδου Β’, το Χόφμπουργκ, τη Χόφκιρχε, τα μπρούντζινα αγάλματα των Αψβούργων και των 

αξιωματούχων τους. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, γεύμα ή για κάποια βόλτα στην πόλη. 

Προαιρετικά προτείνουμε βόλτα με άμαξες δια μέσου μιας καταπληκτικής διαδρομής!!! 

Επιστροφή στο Ίγκλς. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΛΣ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΓΚΛΣ 

 
Μεταφορά στο θρυλικό Σάλτσμπουργκ, που το όνομά του σημαίνει «Κάστρο του Αλατιού», καθώς 

το ορυκτό αλάτι έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής. Η επίσκεψή μας στην 

«Πατρίδα της Μελωδίας» και τη γενέτειρα του Μότσαρτ περιλαμβάνει ολόκληρο το μνημειώδη 

πυρήνα της πόλης, την περίφημη Γκετραϊντεγκάσε, καθολικές εκκλησίες απαράμιλλης ομορφιάς, το 

ποτάμι Ζάλτσαχ με τα κομψά του γεφύρια, το κάστρο, τις κατακόμβες, τον παραδοσιακό νερόμυλο 

με το φούρνο του, ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, κτίρια μουσικών θεσμών, αφιερώσεις στον 

αυστριακό διευθυντή ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν (1908-1989), πλατείες με πάγκους και 

παζάρια κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

  



 

4η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΛΣ (ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΙΤΖΜΠΙΧΕΛ, ΤΣΕΛ ΑΜ ΖΕΕ ΚΑΙ 

ΣΑΑΛΜΠΑΧ) 

 
Μία ημέρα μαγική η σημερινή. Θα γνωρίσουμε τρία  διάσημα χιονοδρομικά χωριά του Τιρόλο, το 

Κιτζμπίχελ, το Τσελ αμ Ζέε και το Σάαλμπαχ. Μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή θα φτάσουμε στη 

μικρή κωμόπολη Κιτζμπίχελ, το πιο φημισμένο χιονοδρομικό του Τιρόλο, σε μια ανοιχτή κοιλάδα που 

αγναντεύει τις Άλπεις. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά από το 16ο και 

το 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική τιρολέζικη αρχιτεκτονική και 

προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τιρολέζικο στιλ και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενος 

σταθμός μας η όμορφη κωμόπολη Τσελ Αμ Ζέε, χτισμένη στην όχθη της γαλάζιας λίμνης Ζελερζέε, 

μοιάζει με παραμύθι. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της 

Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο της και θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα σαλέ και 

απολαύστε τον καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα. Και θα ολοκληρώσουμε την ημέρα μας με το Σάαλμπαχ. 

Φωλιασμένος στις Αυστριακές Άλπεις, αυτός ο προορισμός είναι παράδεισος για τους σκιέρ, αφού 

διαθέτει ποικίλες πίστες με τέλειο χιόνι. 

 

Όμως και τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρεται για  πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, τζεοκάσιν 

(ένα μοντέρνο κυνήγι θησαυρού) ή για εξερεύνηση του ορεινού δάσους από ψηλά, μέσω ενός 

«μονοπατιού στις κορυφές των δέντρων» που περιλαμβάνει γέφυρες, πλατφόρμες και πύργους. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΙΓΚΛΣ - ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Αναχώρηση το πρωί από το Σάλτσμπουργκ με προορισμό μας το Μόναχο. Άφιξη, χρόνος 

ελεύθερος και αργότερα το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της πόλης για την 

επιστροφή μας στην Αθήνα. 
 

 

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



 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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 

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 τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 22/12 

639 € 
799 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση. 

1059 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 180 € 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 28/12 

680 € 
840 € 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 

μήνα πριν την αναχώρηση. 

1100 € 
με τους φόρους και το αεροπορικό 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
*Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα  περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

ώρες του οποίου και 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 “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 4 διανυκτερεύσεις στο πανέμορφο Ίγκλς. 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά και εορταστικά δείπνα 

(24/12 και 31/12) 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 Ημερήσια εκδρομή στο Ίνσμπρουκ. 

 Ημερήσια εκδρομή στα Χιονοδρομικά Χωριά 

Κιτσμπίχελ, Τσελ αμ Ζέε και Σάαλμπαχ. 

 Επίσκεψη στο εργοστάσιο Σβαρόφσκι στο Ίνσμπρουκ (η είσοδος πληρώνεται επιτόπου). 

 Όλες οι μεταφορές, εκδρομές, μετακινήσεις και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός - ξεναγός. 

 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 Είσοδοι σε μουσεία και 

άλλα αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ 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: 220 €. 

 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και άλλα αξιοθέατα. 

 Η είσοδος στο Εργοστάσιο και Μουσείο Swarowski: 19 €. 

 Βόλτα με άμαξα: από 45 €. 

 

 

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 από την κατάθεση της 

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωριστεί 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 Versus Travel. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε νααποστείλετε 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 κ.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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 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 300 € 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 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας χρήση 

πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 12). 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.   

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφτείτε. 

 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.   



 

 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 και 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  

 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 εταιρία 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, γεγονός που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρίες και τους τοπικούς προμηθευτές.  

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

υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως 



προστάζει η… «νέα μόδα». Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι 

έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club 

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

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

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

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

της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλώς πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική 

κάρτα μέλους.  

 

 Τα Γραφεία μας και ο Πολυχώρος 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 Πολυχώρος 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, τις τέχνες κ.τ.λ. Ο χώρος 

αυτός είναι ανοιχτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, 

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

διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της λέσχης μας με θέα την Ακρόπολη και το 

Λυκαβηττό.  

 

 Exploring The World Secret Treasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους 

θησαυρούς του πλανήτη μας, προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα 

του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη 

μας, αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι 

στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στο 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. Ζητήστε 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 σκεφτείτε 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 δίνουν 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 οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, 

αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρίες, όπως τη Lufthansa, τη Swiss Airways, την Air France, 

την KLM, την British Airways, την Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων 

χωρών. 

 

 Διερεύνηση προορισμών  



Δεν αρκούμαστε να χαράσσουμε γραμμές στο χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet.  

 

 Έξω από τις «πολυφορεμένες διαδρομές» 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 

Βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με 

πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων 

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νιώθουν 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!!! 


