
 

  

Η Αυστρία απ’ άκρη σ’ άκρη και η Μπρατισλάβα 

 Αναχωρήσεις: 09.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08                                        7  ημέρες 

Άλπεις – Αυστριακό Πανόραμα με 

Σλοβακία και Χάλστατ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αυστρία από άκρη σε άκρη, με μικρά 

διαμάντια της που συνήθως παραλείπονται 

μαζί με τη Μπρατισλάβα. 

Ένα εξαιρετικό 7ήμερο αεροπορικό 

πρόγραμμα, που δίνει την δυνατότητα να 

γνωρίσετε ολόκληρη την Αυστρία, μαζί με 

την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την 

Μπρατισλάβα. 

Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις στις 

σημαντικότερες πόλεις, με έμφαση στο 

πολιτιστικό και το φυσιολατρικό στοιχείο των 

περιοχών που επισκεπτόμαστε.  

Με όμορφα ξενοδοχεία, αυστριακών 

ποιοτικών προδιαγραφών και φυσικά με 

τους πλέον έμπειρους αρχηγούς και 

συνοδούς μαζί σας σε όλη τη διαδρομή.   

Ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα για τους 

λάτρεις των καλών ποιοτικών ταξιδιών! 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ VERSUS 

Το Versus Travel πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό 

την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο με 

εξαιρετική επιτυχία!  

Πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει: 

➢ Τέλειες απευθείας πτήσεις από Αθήνα με 

Austrian (πρωί από Αθήνα, βράδυ από 

Βιέννη). 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. 

➢ Ολοήμερη εκδρομή στην Μπρατισλάβα, 

την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 

➢ Σπάνια διανυκτέρευση στο Ινσμπουργκ. 

➢ Σαγηνευτική βαρκάδα στα ήρεμα νερά της 

λίμνης στο Χάλσταττ (η βαρκάδα 

περιλαμβάνεται). 

➢ Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε όλες τις 

πόλεις. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

➢ Στάση στο Grossglockner, στις αυστριακές 

Άλπεις.  

➢ Επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο Φέλντεν αμ 

Βέρτερζεε. 

➢ 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. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός 

οδηγός- βιβλίο στα Ελληνικά έκδοσης Versus 

Travel. 

 

Το σημαντικότερο, οι αναχωρήσεις του 

Versus Travel πραγματοποιούνται! 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel Identity  
Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις στις σημαντικότερες πόλεις, με έμφαση στο πολιτιστικό και το 

φυσιολατρικό στοιχείο των περιοχών που επισκεπτόμαστε. Το μοναδικό 7ήμερο αεροπορικό πρόγραμμα 

στην ελληνική αγορά, που σας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσετε πραγματικά ολόκληρη την Αυστρία.  

Από την πάντοτε χαρούμενη και «αχόρταστη» Βιέννη στις επαρχίες της Στυρίας και της Καρίνθιας με το 

καταπληκτικό Γκρατς και τη λίμνη Φέλντεν, και το Φίλαχ, όπου διανυκτερεύουμε. Το πρόγραμμά μας 

συνεχίζεται με το γραφικότατο Ίνσμπρουκ, το Σάλτσμπουργκ και την περιοχή των λιμνών, σκαρφαλώνουμε 

στις Αυστριακές Άλπεις, περνάμε από λίμνες και καταπράσινες κοιλάδες, μπαίνουμε σε τεράστια τούνελ.  

Με ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα.  

Με όμορφα ξενοδοχεία, αυστριακών ποιοτικών προδιαγραφών και φυσικά με τους πλέον έμπειρους 

αρχηγούς και συνοδούς μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. 

Ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα για τους λάτρεις των καλών ποιοτικών ταξιδιών! 

 

Highlights 

✓ Περιηγηθείτε στο "Κάστρο του Αλατιού", το πανέμορφο και ρομαντικό Σάλτσμπουργκ. 

✓ Επισκεφθείτε την υπέροχη πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη. 

✓ Απολαύστε την πανοραμική θέα της λίμνης Βέρτερ από το Pyramidenkogel. 

✓ Εξερευνήστε το γραφικότατο Ίνσμπρουκ. 

✓ Θαυμάστε αλπικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, γραφικά χωριά με ξύλινα σπίτια και πανέμορφες 

λίμνες. 

✓ Εκδράμετε στην "Κόρη του Δούναβη", την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα.  

✓ Περπατήστε στην παλαιά πόλη του Γκρατς σε ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κέντρα πόλεων 

της κεντρικής Ευρώπης. 

 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση   

Από την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα και 

στις επαρχίες της Στυρίας και της Καρίνθιας με το καταπληκτικό Γκρατς, το Κλάγκενφουρτ με τη λίμνη 

Φέλντεν και το Φίλαχ. Επισκεπτόμαστε ακόμα το Σάλτσμπουργκ και την περιοχή των λιμνών της Αυστρίας 

και το πανέμορφο Χάλστατ. 
 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 09/07/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 15/07/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:15 00:30 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 26/07/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 01/08/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:40 00:45 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 02/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 08/08/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:40 00:45 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 09/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 15/08/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:40 00:45 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 16/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 22/08/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:40 00:45 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 23/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 07:20 08:40 

OS 803 29/08/2019 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 21:40 00:45 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέννη σημαίνει βιεννέζικος καφές 

Μαρμάρινα τραπέζια, πολυέλαιοι, καθρέφτες, ξύλινη επένδυση παντού, ρολόι τοίχου ορατό από κάθε γωνιά του 

χώρου, τραπεζάκι με τις σημερινές εκδόσεις από τον τοπικό και τον διεθνή Τύπο• και βέβαια ο καφές, να σερβίρεται 

στον δίσκο με ένα ποτήρι νερό και ένα κουταλάκι. Έτσι πρέπει να είναι ένα καθώς πρέπει βιεννέζικο καφέ, έτσι όπως 

έχει γαλουχηθεί στην κουλτούρα της Βιέννης, και όπως έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο άυλης κληρονομιάς από την 

UNESCO.  

Αυτός ο ιδιαίτερος σχεδιασμός και το στυλ μάς έρχονται από τον 19ο αι. όταν τα βιεννέζικα καφέ άκμαζαν, και 

συνεχίζει μέχρι σήμερα όχι ως εφέ ή τουριστική ατραξιόν, αλλά ως τρόπος ζωής για τους Βιεννέζους. Τα καφέ 

άλλωστε θεωρούνται «δημόσια σαλόνια», είναι για κάθε Βιεννέζο χώρος-προέκταση του δικού του καθιστικού: με 

ένα φλιτζάνι καφέ και μια εφημερίδα, μπορεί κανείς να μετατρέψει το τραπεζάκι του στον δικό του, ιδιωτικό χώρο 

για ώρες, χωρίς κανένας σερβιτόρος να τους προτρέψει ποτέ να παραγγείλει κάτι περισσότερο. Διόλου τυχαία, η 

UNESCO περιγράφει τα βιεννέζικα καφέ ως τα μέρη «όπου καταναλώνεται χώρος και χρόνος, αλλά μόνο ο καφές 

εμφανίζεται στον λογαριασμό»… 

Η απίστευτη ιστορία του κρουασάν 

Ξημερώματα μιας μέρας του 1863: ένας Βιεννέζος αρτοποιός μπαίνει στο μαγαζί του για να ετοιμάσει το ψωμί της 

ημέρας για τη συνοικία του. Έχει σίγουρα πολλή δουλειά, γιατί οι ημέρες αυτές δεν είναι και οι πιο ήρεμες που έχει 

ζήσει: ο Τούρκος σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής πολιορκεί τη Βιέννη και η πόλη υποφέρει από έλλειψη 

τροφίμων. Ωστόσο αυτό το πρωινό κάτι άλλο, και εξίσου ανησυχητικό, τραβάει την προσοχή του: ακούει έναν 

περίεργο θόρυβο, κάτι σαν τρίξιμο να έρχεται από τα έγκατα της γης. Τρομαγμένος ειδοποιεί τις αρχές και οι 

φόβοι τους επιβεβαιώνονται. Τούρκοι λαγουμιτζίδες έχουν αρχίσει να σκάβουν κάτω από την πόλη με σκοπό να 

ανατινάξουν τα τείχη και να καταλάβουν τη Βιέννη, πρώτο βήμα για να ξεχυθούν έπειτα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Ευτυχώς όμως, η οξυδέρκεια του Βιεννέζου φούρναρη ήταν αρκετή για να σώσει τη Βιέννη, μαζί της την Αυστρία 

και ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο. Αμέσως λοιπόν ειδοποιήθηκε ο αυστριακός στρατός που εξολόθρευσε την 

ομάδα των λαγουμιτζίδων και λίγο αργότερα τα στρατεύματα του Πολωνού ηγεμόνα Γιαν Σομπιέσκι διέλυσαν τις 

τουρκικές δυνάμεις και ο Σουλεϊμάν αναγκάστηκε να λύσει την πολιορκία. Η Βιέννη είχε σωθεί και εν πολλοίς το 

όφειλε σε εκείνο τον ανώνυμο Βιεννέζο αρτοποιό. 

Για να γιορτάσουν λοιπόν τη νίκη τους, οι φουρνάρηδες της πόλης έφτιαξαν ένα καινούριο γλυκό: πήραν τα 

ψωμάκια τους, έστριψαν τις άκρες τους προς τη μια μεριά έτσι ώστε να πάρουν το σχήμα της ημισελήνου, το 

έμβλημα των Οθωμανών δηλαδή, και το ονόμασαν «κίπφελ» (Kipfel). Κάτι δηλαδή σαν το «σας φάγαμε!». Για 

πολλά χρόνια μάλιστα οι μαθητευόμενοι φουρνάρηδες της Βιέννης έκαναν παρέλαση κάθε Λαμπροτρίτη 

περνώντας μπροστά από όλους τους φούρνους της πόλης, για να πιουν στην υγειά των αρτοποιών που 

έσωσαν την πόλη. Το κίπφελ πέρασε έπειτα στη Γαλλία από την (αυστριακή) Μαρία Αντουανέτα,  και εκεί πήρε το 

όνομα με το οποίο το ξέρουμε και το απολαμβάνουμε όλοι σήμερα: κρουασάν… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΓΚΡΑΤΣ – 

ΦΕΛΝΤΕΝ ΑΜ ΒΕΡΤΕΡΖΕΕ – ΦΙΛΑΧ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή αναχώρηση 

με απευθείας πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη στην αυστριακή 

πρωτεύουσα και αναχώρηση οδικώς για το Γκρατς 

(Graz), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, και 

πρωτεύουσα του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Στυρίας. 

Η παλαιά πόλη του Γκρατς, στην οποία θα 

περπατήσουμε, είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα 

κέντρα πόλεων της κεντρικής Ευρώπης και μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1999. Η 

πόλη μάλιστα διετέλεσε και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2003, όταν και εγκαινιάστηκε το Kunsthaus, 

το σύγχρονο Μουσείο Τέχνης δηλαδή, που ξεχωρίζει με 

το πρωτότυπο και φουτουριστικό αρχιτεκτονικό του 

σχέδιο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τον τελικό μας 

προορισμό, την πόλη Φίλαχ, πρωτύτερα ωστόσο θα 

κάνουμε μία στάση στο Pyramidenkogel, έναν 

σύγχρονο πύργο-παρατηρητήριο που προσφέρει την 

καλύτερη πανοραμική θέα στη λίμνη Βέρτερζεε 

(Wörtersee). Θα προσεγγίσουμε τη λίμνη ερχόμενοι στο 

Φέλντεν (Velden am Wörtersee), κοσμοπολίτικο θέρετρο 

που τιμούν ιδιαίτερα οι Αυστριακοί, όπου θα 

σταματήσουμε και εμείς για μία παραλίμνια βόλτα. Το 

βράδυ θα φτάσουμε στο Φίλαχ (Villach). Μετά την άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, απολαύστε μια 

βραδινή βόλτα στην πόλη με τον αρχηγό μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΦΙΛΑΧ – ΤΣΕΛ ΑΜ ΖΕΕ – ΚΙΤΣΜΠΙΕΛ – 

ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ  

Πρωινή ξενάγηση στο Φίλαχ και την κεντρική του πλατεία, 

και αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ, μέσα από μια 

θαυμάσια διαδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

διασχίσουμε τον καταπράσινο εθνικό δρυμό 

Γκροσγκλόκνερ (σε μία από τις πιο όμορφες διαδρομές 

της Αυστρίας) και θα σταματήσουμε σε υψόμετρο 2.500 

μέτρων για να θαυμάσουμε τις χιονισμένες κορυφές των 

Άλπεων. Θα σταματήσουμε επίσης στην όμορφη 

κωμόπολη Τσελ αμ Ζέε (Zell am See), στην όχθη της 

γαλάζιας λίμνης Τσέλερζεε. Η συνέχεια της διαδρομής 

μας θα μας οδηγήσει στο κοσμοπολίτικο Κιτσμπύελ 

(Kitzbühel), κορυφαίο κέντρο χειμερινού τουρισμού, σε 

μια ανοιχτή κοιλάδα που αγναντεύει τις Άλπεις.  Η ημέρα 

μας ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στο γραφικό 

Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ (Ξενάγηση) – ΒΑΤΕΝΣ – 

ΡΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ – ΜΠΑΝΤ ΡΑΪΧΕΝΧΑΛ (Σάλτσμπουργκ) 

Πρωτεύουσα του ομοσπονδιακού αυστριακού κρατιδίου 

του Τιρόλο και γνωστό κέντρο χειμερινών σπορ (δύο 

φορές διοργάνωσε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 

Αγώνες, 1964 και 1976), η πόλη του Ίνσμπρουκ 
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Λίμπεκ 

 

____ 

(Innsbruck) περιτριγυρίζεται από τις χιονισμένες Άλπεις, 

κτισμένη στην καταπράσινη κοιλάδα που διαρρέεται από 

τον ποταμό Ίνν. Το κέντρο του έχει διατηρήσει τη 

μεσαιωνική του όψη, με τα καλντερίμια και τα θαυμάσια 

μπαρόκ ρυθμού κτίρια. Σήμερα το πρωί λοιπόν θα 

χαρούμε μια πεζή περιήγηση με τον αρχηγό μας στην 

παλιά πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε την 

ευκαιρία να δούμε τη Χόφκιρχε (Hofkirche) το ορόσημό 

της πόλης τη Χρυσή Στέγη, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, 

την Αψίδα του Θριάμβου και τη γέφυρα στον ποταμό Ινν, 

παραπόταμο του Δούναβη. Στη συνέχεια, θα 

αναχωρήσουμε για το Βάττενς (Wattens) όπου θα 

επισκεφθούμε το εργοστάσιο κρυστάλλων Σβαρόβσκυ, 

και θα συνεχίσουμε προς την κωμόπολη του 

Ράτενμπεργκ (Rattenberg) όπου θα κάνουμε μια βόλτα 

στις όχθες του ποταμού Ινν.   

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας 

προορισμό, το Μπαντ Ράιχενχαλ (Bad Reichenhall), 

περίπου 20’ από το Σάλτσμπουργκ, όπου θα φτάσουμε 

το απόγευμα. Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο 

μας, με το πούλμαν και τον αρχηγό μας αναχωρούμε για 

μια βραδινή βόλτα το Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση στο 

Μπαντ Ράιχενχαλ. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΤ ΡΑΪΧΕΝΧΑΛ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – 

ΧΑΛΣΤΑΤΤ (περιλαμβάνεται κρουαζιέρα στη λίμνη) – 

ΒΙΕΝΝΗ  

Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ 

(Salzburg). Το όνομα του Σάλτσμπουργκ σημαίνει 

«Κάστρο του Αλατιού», καθώς το ορυκτό αλάτι έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της 

περιοχής. Θα μπορούσε ωστόσο να λέγεται και… 

Μότσαρτμπουργκ, καθώς η αύρα του μέγιστου 

κλασικού συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

πνέει δυνατά σε κάθε γωνιά της πόλης-γενέτειράς του.  Η 

ξενάγησή μας λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ, στην «Πατρίδα 

της Μελωδίας», περιλαμβάνει τον μνημειώδη πυρήνα της 

πόλης, την περίφημη Γκετράιντεγκασσε, εκκλησίες, 

ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, κτίρια μουσικών 

θεσμών, κομψά γεφύρια κ.λπ. Θα θαυμάσουμε το 

ανάκτορο Μιραμπέλ, το σπίτι του Μότσαρτ, την πλατεία 

Μαρκάρτ με το θέατρο, την μπαρόκ εκκλησία της Αγίας 

Τριάδας κ.ά. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε το 

εντυπωσιακό φρούριο Χοχενσάλτσμπουργκ, ένα από τα 

μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα στην 

Ευρώπη. Περνώντας από την πύλη Σίγκμουντ θα δούμε 

το παλιό πανεπιστήμιο και θα ολοκληρώσουμε την 

περιήγησή μας στην πλατεία Μότσαρτ με το άγαλμα του 

μουσουργού, τον καθεδρικό ναό και την παλιά κατοικία 

του αρχιεπισκόπου.    

Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τη Βιέννη μέσα από μια 

μοναδικού φυσικού κάλλους διαδρομή, κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα δούμε αλπικά τοπία απαράμιλλης 

ομορφιάς, γραφικά χωριά με ξύλινα σπίτια και 

πανέμορφες λίμνες, όπως την Μόντζεε και την 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Βόλφγκανγκζεε, πριν καταλήξουμε στο πανέμορφο 

παραλίμνιο χωριουδάκι Χάλσταττ (Halstatt) – μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα 

απολαύσουμε μια βαρκάδα στη λίμνη Χάλστεττερ, για να 

χαλαρώσουμε στη σαγηνευτική ηρεμία που κυριαρχεί 

στην περιοχή: φανταστείτε πως τα πλοιάρια που πλέουν 

στη λίμνη είναι ηλεκτροκίνητα ακριβώς για να μην 

διαταραχθεί η γαλήνη της περιοχής! Χρόνος για γεύμα ή 

καφέ στο ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον και αναχώρηση 

για τη Βιέννη, περνώντας από τη λίμνη Τράουνζεε και το 

Γκμούντεν (Gmunden), πόλη όπου έζησε για κάποια 

καλοκαίρια ο συνθέτης Φραντς Σούμπερτ. Άφιξη στη 

Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (οδική εκδρομή – 

ξενάγηση πόλης) – ΒΙΕΝΝΗ   

Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην 

πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, την 

«Κόρη του Δούναβη», μια πόλη που η ιστορία της είναι 

επηρεασμένη από διαφορετικά έθνη και θρησκείες –

Αυστριακούς, Γερμανούς, Ούγγρους, Εβραίους, 

Σέρβους και Σλοβάκους– παλιά πρωτεύουσα του 

Βασιλείου της Ουγγαρίας και τμήμα των περιοχών της 

μοναρχίας των Αψβούργων. Άφιξη και πεζή ξενάγηση 

στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το 

μεσαιωνικό Δημαρχείο της παλιάς πόλης, την κεντρική 

πλατεία, τον καθεδρικό γοτθικό ναό του Αγίου 

Μαρτίνου, στον οποίο μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα 

γίνονταν η στέψη των Ούγγρων βασιλέων κ.ά. 

Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην πόλη και να 

αγοράσετε χειροποίητα σουβενίρ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στη Βιέννη. Για το βράδυ σας 

προτείνουμε δείπνο σε μία από τις παραδοσιακές 

βιεννέζικες ταβέρνες στο Γκρίντσινχ (Grinzing). 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)  

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μεγαλοπρεπή 

Βιέννη (Wien). Κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού 

Δούναβη, και σταυροδρόμι Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, αυτή η μικρή, καταπράσινη πόλη είναι μια από 

τις πιο όμορφες πρωτεύουσες του κόσμου. Μάλιστα, 

αρκετές φορές έχει αναδειχθεί ως η πόλη με την 

υψηλότερη ποιότητα ζωής σε παγκόσμια κλίμακα. Να 

μερικοί από τους λόγους: πεντακάθαροι δρόμοι, άριστα 

μεταφορικά μέσα, καταπράσινα πάρκα, 

καλοδιατηρημένα κτίρια, ιστορικά μνημεία διαφόρων 

αυτοκρατόρων, επιβλητικά μέγαρα, σημαντικά μουσεία, 

ανυπέρβλητα έργα τέχνης, ιστορικά καφέ και μια διάχυτη 

κουλτούρα που αιωρείται στην ατμόσφαιρα αυτής της 

πόλης με τους γλυκομίλητους και χαμογελαστούς 

κατοίκους.  

Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε την «πόλη του βαλς», με 

μια πρωινή ξενάγηση όπου θα δούμε την περίφημη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Κρατική Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, τα δίδυμα 

μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Θέατρο 

της πόλης, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την 

πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή 

Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (η κύρια χειμερινή 

κατοικία των Αψβούργων), τον Καθεδρικό του Αγίου 

Στεφάνου κ.ά. Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με 

επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα Σενμπρούν (Schönbrunn), 

όπου θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους 

και να επισκεφθείτε (προαιρετικά) τα δωμάτια που ζούσε 

η αυτοκρατορική οικογένεια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στην πόλη 

και να κάνετε τις αγορές σας. Μην παραλείψετε να 

επισκεφθείτε κάποιο από τα φημισμένα καφέ, όπως το 

παραδοσιακό SACHER με την παγκόσμια γνωστή 

σοκολατίνα του και τον μυρωδάτο καφέ, το CAFE 

CENTRAL, στέκι των διανοούμενων και συγγραφέων της 

εποχής, το CAFE MOTZART που βρίσκεται στην ίδια θέση 

από το 1794 κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 

παρακολουθήσετε ένα κοντσέρτο βιεννέζικης μουσικής 

στo Schönbrunn από την ορχήστρα των ανακτόρων. 

Διανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ WIENERWALD – 

ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πρωινό ελεύθερο για μία τελευταία βόλτα στην πόλη. Το 

μεσημέρι θ’ αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα Δάση 

Wienerwald, τον πνεύμονα της πόλης και την περιοχή απ’ 

όπου υδροδοτείται η Βιέννη. Εδώ ιδρύθηκε το Παιδικό 

Χωριό SOS.  Θα δούμε τον επιβλητικό γοτθικό πύργο 

Lichtenstein, τη μεγαλύτερη υπόγεια λίμνη στον κόσμο 

Seegrotte (παλαιό γυχορυχείο και εργοστάσιο 

κατασκευής αεροσκαφών), το μοναδικό μοναστήρι 

Βενέδικτων μοναχών (Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού), και 

το πρώην κυνηγετικό περίπτερο (και σήμερα μοναστήρι) 

Μάγιερλινγκ (όπου αυτοκτόνησε ο διάδοχος του θρόνου 

της Αυστρίας και γιος της Πριγκίπισσας Σίσσυ).  

Στην συνέχεια θα φτάσουμε στην κοσμοπολίτικη 

λουτρόπολη Μπάντεν, όπου ιδρύθηκε το πρώτο καζίνο 

της χώρας και όπου ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν συνέθεσε 

την 9η Συμφωνία. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στην πτήση 

επιστροφής 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* 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 09/07 

€ 559 € 739 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 26/07 

€ 639 € 819 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 02/08, 16/08, 23/08 

€ 679 € 859 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση   
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 09/08 

€ 709 € 889 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν 

την αναχώρηση 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 260 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με  αναχωρήσεις από Λάρνακα.   

* 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. 

Aπαιτούνται  2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

➢ Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις και 

ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα, με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν. 

➢ Βαρκάδα στο Χάλσταττ. 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός–συνοδός καθ’ όλη 

τη διάρκεια το ταξιδιού. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός–βιβλίο στα 

ελληνικά Versus Travel. 

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

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:  

€ 240 

➢ Είσοδοι σε μουσεία κι αξιοθέατα. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το 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. 
 



 

 
 

 
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 300€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 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. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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 στον 6ο όροφο 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, στη Λεωφόρο Συγγρού, 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! 


