
 

  

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Legoland, μύθοι που ξεπηδούν από κάθε γωνιά, 

μεσαιωνικές εκκλησίες, κουκλίστικα χωριά από τον 18ο αι. και νεολιθικά 

κατάλοιπα των Βίκινγκς. Ο επίλογος γράφεται στην ολοζώντανη Κοπεγχάγη. 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 01.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09  7 ημέρες 



 

 
 

 
  



 

 
 

 

  



 

 
  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Διαφορετικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το Αμβούργο και τη Δανία, με 

εμπεριστατωμένες επισκέψεις σε σημαντικές πόλεις όπως το Κίελο και το Λύμπεκ στη 

Γερμανία, και με εκτενή περιήγηση στη χώρα «του ευτυχισμένου Βορρά», τη Δανία. 

Με αφετηρία το μεγάλο λιμάνι της Γερμανίας, το Αμβούργο, διανθίζουμε το πρόγραμμά μας 

με επισκέψεις σε πόλεις της περίφημης Χανσεατικής Ένωσης, μία από τις πρώτες 

οικονομικές ενώσεις πόλεων στην Ιστορία, πρόδρομος της σύγχρονης εποχής. Στο δεύτερο 

μισό του προγράμματος, εντρυφούμε στη Δανία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, με την 

αρχιτεκτονική της που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο, επισκέψεις σε κάστρα και με 

πολλά σημεία ενδιαφέροντος που θα σας κάνουν να λατρέψετε τη Δανία. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

 

 Απευθείας πτήση με Aegean για Αμβούργο και επιστροφή από Κοπεγχάγη.  

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο σε πολύ καλό ξενοδοχείο 4*. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Κόλντιγκ, στη Δανία, σε ξενοδοχείο 4*. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Κοπεγχάγη, σε πολύ καλό ξενοδοχείο 4*. 

 Πρωινό καθημερινά. 

 Εκδρομή στη χανσεατική πόλη Λύμπεκ.  

 Εκδρομή στο Κίελο, λιμάνι παγκόσμιας εμβέλειας και τεχνολογικής καινοτομίας.  

 Επίσκεψη στην πόλη Οντένσε, στη Δανία, γενέτειρα του μεγάλου παραμυθά Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν.  

 Περιήγηση στην πόλη του Αμβούργου, το μεγάλο λιμάνι της Γερμανίας.  

 Περιήγηση στην πόλη της Κοπεγχάγης, με τα κανάλια και τα πολύχρωμα σπίτια της.  

 Την εκδρομή συνοδεύει εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός.  

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

πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον τίτλο του, θα μπορούσε ίσως το πρόγραμμα αυτό να φαντάζει  μια κοινή ευρωπαϊκή 

πρόταση για ταξίδι, που θα μπορούσε να την αποκαλέσει κάποιος και συνηθισμένη. Κι όμως, 

όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταξίδια μας, έχουμε τον τρόπο μας να την κάνουμε 

πολιτιστική. Με ξεκίνημα το Αμβούργο, εξερευνούμε την πόλη-λιμάνι της Γερμανίας, 

διαχειριζόμενοι την παρουσία μας εδώ ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γνωριμίας με το 

Αμβούργο, και όχι σαν απλό city-break. Διανθίζουμε τις ημέρες μας με εξαιρετικές επισκέψεις,, 

όπως στην περιοχή του κάστρου Γκλύκσμπουργκ στο φιόρδ του Φλένσμπουργκ και κατόπιν 

ερχόμαστε στη Δανία: Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κοπεγχάγης και θα 

κάνουμε κρουαζιέρα στα κανάλια της. Θα δούμε πάρκα, κάστρα και φυσικά το μουσείο του 

πασίγνωστου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Αντερσεν. Με την Ιστορία των Βίκινγκς να φέρνει στο 

νου μύθους έτοιμους να ξεπηδήσουν σε κάθε γωνιά θα κάνει το ταξίδι σας τουλάχιστον 

συναρπαστικό. Θα εξερευνήσουμε αναγεννησιακά κάστρα, πηγή έμπνευσης για τον Σαίξπηρ, 

μεσαιωνικές εκκλησίες και κουκλίστικα χωριά από το 18ο αιώνα. Ακόμα τα νεολιθικά κατάλοιπα 

κι ερείπια της ένδοξης εποχής των Βίκινγκς είναι κατάσπαρτα και συμπληρώνουν την εικόνα της 

μακράς και γοητευτικής Ιστορίας της Δανίας. 

 Το Αμβούργο με τα κανάλια του και την έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. 

 Η ιστορική χανσεατική πόλη του Λύμπεκ. 

 Το Κίελο, ακόμη μία εξαιρετικά σημαντική πόλη-λιμάνι της Γερμανίας.  

 Το κάστρο Γκλύκσμπουργκ στο φιορδ του Φλένσμπουργκ. 

 Η Θάλασσα του Βάντεν, ένα μοναδικό μνημείο της φύσης, στο ομώνυμο εθνικό πάρκο της 

Δανίας.  

 Το πάρκο Legoland στο Μπίλουντ 

 Η Οντένσε, η πόλη του «παραμυθά» Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν. 

 Το Nyhavn, το ιστορικό Νέο Λιμάνι της Κοπεγχάγης με το γραφικό κανάλι, τα πολύχρωμα 

σπίτια του 17ου αιώνα και μια περατζάδα γεμάτη από εστιατόρια, cafe και μπαρ που θυμίζει 

σκηνικό από παλιά ταινία. 

 Επίσκεψη σε κάστρα όπως το Egeskov και σε υπέροχους καθεδρικούς ναούς. 

 Για τους λάτρεις της γαστρονομίας η Κοπεγχάγη έχει εξελιχθεί σε έναν καυτό γαστρονομικό 

προορισμό, με πολλούς ταλαντούχους σεφ. Πάνω από δεκαπέντε αστέρια Michelin 

κοσμούν τη γαστρονομική σκηνή της πόλης, η οποία προσφέρει μερικά από τα καλύτερα 

και πιο δημιουργικά πιάτα στον κόσμο. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 01/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 07/07/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 29/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 04/08/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 05/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 11/08/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 12/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 18/08/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 19/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 25/08/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 26/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 01/09/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 824 02/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ 08:00 10:20 

Α3 753 08/09/2022 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ 17:30 21:40 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΝΣΕΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η πρώτη κοινή αγορά 

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 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. 

 

 



 

 
 

Αμβούργο 

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και το 

μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας 

κουβαλάει μια λαμπρή κληρονομιά 

και έναν πλούτο, τόσο ιστορικό και 

πολιτιστικό, όσο και υλικό που είναι 

εμφανής και αντιληπτός από κάθε 

επισκέπτη. 

Κέντρο διεθνούς εμπορίου για αιώνες, 

μια από τις πλουσιότερες περιοχές 

της Γερμανίας και γενέθλιος τόπος 

μεγάλων μουσικών όπως ο Μπραμς 

και ο Μέντελσον, παραμένει πάνω 

από όλα, μια συναρπαστική, 

ζωντανή πόλη, με το ναυτικό στοιχείο 

πανταχού παρόν και το λιμάνι να σφραγίζει κάθε πτυχή της ζωής και της δραστηριότητας της πόλης. 

Το πράσινο κυριαρχεί παντού (το αχανές Stadtpark είναι η καρδιά της πόλης),  ουρανοξύστες δεν 

υπάρχουν, αλλά η αρχιτεκτονική της πόλης είναι εξαιρετική (χαρακτηριστικό τοπόσημο αποτελεί από το 

2017 το συναυλιακό κέντρο Elbphilharmonie). 

Με σημαντικά μουσεία, πινακοθήκες, αγορές και εμπορικά κέντρα για κάθε πορτοφόλι, ο επισκέπτης 

της πόλης δεν μένει λεπτό χωρίς μια συναρπαστική δραστηριότητα. 

Η καλή ζωή είναι σήμα κατατεθέν του Αμβούργου, με εστιατόρια για κάθε γούστο και γευστική 

προτίμηση, που σερβίρουν από κορυφαία 

γερμανική κουζίνα, πεντανόστιμα σάντουιτς με 

ψάρι, έως τις τελευταίες διεθνείς τάσεις, ενώ 

κοσμοπολίτικα cocktail bar, γραφικές 

μπυραρίες και ολονύχτια club με επίκεντρο την 

παγκοσμίου φήμης Reeperbahn, προσφέρουν 

απεριόριστες επιλογές διασκέδασης και 

τοποθετούν σταθερά το Αμβούργο σε κάθε 

λογής λίστα «hot προορισμών» με την καλύτερη 

νυχτερινή ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξιδέψτε στο Αμβούργο  

Ταξιδέψτε με το Versus στο Αμβούργο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, την 

κοσμοπολίτικη μητρόπολη του γερμανικού Βορρά με τη μεγάλη ναυτική ιστορία, την υπέροχη 

αρχιτεκτονική και την καταπράσινη φύση.  

 

Εκλεπτυσμένη και εναλλακτική, εξωστρεφής και ελιτίστικη, η χανσεατική πόλη-λιμάνι πάνω στα 

νερά του Έλβα και του Άλστερ είναι ένα συναρπαστικό κράμα αντιθέσεων. Εδώ συνυπάρχουν 

αρμονικά οι μετανάστες και οι εργάτες με τους περισσότερους εκατομμυριούχους της χώρας, η 

καλλιτεχνική αντικουλτούρα με την μεγαλύτερη μιντιακή βιομηχανία της Γερμανίας, το «Μίλι της 

Αμαρτίας» με την εμβληματική «Φιλαρμονική του Έλβα», η βιομηχανική περιοχή Speicherstadt 

των ιστορικών αποθηκών του λιμανιού με την μοντέρνα αστική συνοικία της HafenCity. Δίπλα 

σε αυτό το αινιγματικό παζλ, η  φυσική σκηνογραφία της πόλης, ένα υπερθέαμα καναλιών, 

γεφυρών, λιμνών και ειδυλλιακών πάρκων που διατρέχουν τον αστικό ιστό, κάνουν το 

Αμβούργο έναν από τους πιο ακαταμάχητους προορισμούς στον κόσμο.  

Μια πόλη για όλα τα γούστα  

Στο Αμβούργο μπορούμε να κάνουμε βόλτα στην Red Light District, το Reeperbahn. Πρόκειται 

για το το δεύτερο πιο δημοφιλές σημείο της πόλης μετά το λιμάνι μια από τις μεγαλύτερες 

αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη. Στα κόκκινα φανάρια του Αμβούργου θα βρούμε πλήθος 

μπαρ, εστιατόρια, θέατρα και κλαμπ, όπως και sex shop, πονηρά… μουσεία, και ερωτικά 

θέατρα.  Μπορούμε επίσης να επισκεφτούμε το Μουσείο Μπάλινσταντ, μια αναπαράσταση 

του αποχαιρετισμού της μετανάστευσης στις αρχές του 19ου αιώνα προς Αμερική, Βραζιλία και 

Αυστραλία ή να χαθούμε στην πινακοθήκη Kunsthalle με  αριστουργήματα των Rembrandt, 

Caspar David Friedrich, Edvard Munch κ.ά. Μπορούμε να κάνουμε τα ψώνια μας στο κομψό  

δρόμο Alster Arkaden και να γευτούμε  θαλασσινά θαυμάζοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό 

μεγαλύτερο λιμάνι, χωρίς να είναι παραθαλάσσιο, ηλικίας 800 ετών. 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 
  

Κοπεγχά γη  

Το «λιμάνι των εμπόρων»   

Μια πόλη που συστηματικά βρίσκεται στην κορυφή κάθε λίστας ποιότητας ζωής για τους 

κατοίκους της, δεν μπορεί παρά να αποτελεί έναν ιδανικό ταξιδιωτικό προορισμό και για 

τους επισκέπτες της. 

  

Γραφικά κανάλια, πολύχρωμα, παμπάλαια κουκλίστικα σπίτια, χιλιάδες ποδήλατα, 

σκανδιναβική κουλτούρα και ντιζάιν διάχυτα παντού και τέτοια ζωντάνια και νεανικότητα που 

λίγες πόλεις του κόσμου διαθέτουν, βάζουν την ανεξίτηλη σφραγίδα τους σε έναν υπέροχο 

προορισμό που πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στα σχέδια κάθε ανθρώπου που αγαπά 

τα ταξίδια. 

  

Φαρδιοί, τεράστιοι δρόμοι, πεντακάθαροι, με απόλυτη ησυχία και τάξη τόσο για αυτοκίνητα 

όσο και για πεζούς με έμφαση στα ποδήλατα. Ναι, είναι η χώρα του ποδηλάτου. Όλοι έχουν 

ποδήλατο. Από 3χρονα παιδιά μέχρι 90χρονοι. Υπάρχουν ειδικοί ποδηλατόδρομοι, 

ξεχωριστές διαβάσεις για τα ποδήλατα, σεβασμός. Δεν μπλέκονται με τους πεζούς ούτε 

φυσικά και με τα αυτοκίνητα. Με το ποδήλατο πας παντού και καλύπτεις αρκετές αν όχι όλες 

τις διαδρομές. Επίσης σε κάθε βαγόνι των τρένων και του μετρό υπάρχουν θέσεις που 

ασφαλίζουν τα ποδήλατα. Παντού υπάρχουν πάρκινγκ ποδηλατων, πάρκινγκ που μπορούν 

να χορέσουν εκατοντάδες ποδήλατα. 

 

Η ηπειρωτική Δανία διαθέτει σπάνια πολιτιστικά στοιχεία παγκόσμιας κληρονομιας. Αρχικά 

o Καθεδρικός Ναός στο Ροσκίλντε αποτελεί την πρώτη γοτθική εκκλησία της Βόρειας 

Ευρώπης και  η τελευταί κατοικία για τους περισσότερους βασιλιάδες της Δανίας. Επίσης το 

διάσημο και εντυπωσιακό κάστρο Κρόνμποργκ στο Χέλσινγκορ, που έμεινε στην ιστορία ως 

το σπιτι του Άμλετ, πρίγκηπα της Δανίας, περιφρουρούσε το κύριο θαλάσσιο δρόμο πρός 

την Βαλτική. Ωστόσο, τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν και οι υπόλοιπες περιοχές της Δανίας, 

υπόσχοντας στον επισκέπτη ειδυλλιακά, καταπράσινα, άγριας ομορφιάς τοπία και πολλες 

συγκινήσεις. 

 

Οι λάτρεις της Τέχνης θα ενθουσιαστούν στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία διαθέτει έργα 

των μεγαλύτερων ζωγράφων, αλλά και στην Γλυπτοθήκη Carlsberg καθώς και στο 

εκπληκτικό μουσείο μοντέρνας Τέχνης Louisiana Museum of Modern Art. 

  

Η Κοπεγχάγη σε μόλις λίγα χρόνια έχει καταφέρει να γίνει διεθνές κέντρο υψηλής 

γαστρονομίας με πάνω από 15 εστιατόρια με αστέρια Michelin, ένας αριθμός πολύ 

μεγάλος για τον πληθυσμό της, αλλά και πλήθος οικονομικότερων επιλογών όπου μπορεί 

να απολαύσει κανείς την πεντανόστιμη «πειραγμένη» «Νέα Σκανδιναβική Κουζίνα». 

  

Η γειτονιά Vesterbro σφύζει από ζωή και δημιουργικότητα με καταστήματα μόδας, ντιζάιν, 

παζάρια και αναρίθμητα cafe, ενώ η νυχτερινή ζωή είναι αντάξια της νεανικής πόλης.   

  

Τέλος, μια επίσκεψη στην Christiania, την αυτόνομη εναλλακτική κοινότητα στο κέντρο της 

πόλης, δίνει στον επισκέπτη μια εικόνα αυθεντικής χίπικης ζωής βγαλμένης από τη δεκαετία 

του 70. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lego land  

Ο κόσμος μας κομμάτι-κομμάτι 

 

Το παιχνίδι που έχει μεγαλώσει, εμπνεύσει και εκπαιδεύσει αμέτρητες γενιές παιδιών και… 

μπαμπάδων, αποτελεί ίσως το γνωστότερο εξαγώγιμο προϊόν και πηγή υπερηφάνειας για 

τους κατοίκους της μικρής σκανδιναβικής χώρας. 

Θεματικά πάρκα Lego υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου αλλά την αυθεντική, 

πολύχρωμη, και άκρως συναρπαστική εμπειρία, θα την απολαύσει κανείς εδώ, στην πόλη 

που γεννήθηκε το πρώτο τουβλάκι το 1949, το Μπίλουντ της Δανίας, σε μια απόσταση 260 

χλμ από την Κοπεγχάγη. 

Η Legoland έχει επίκεντρο το LegoHotel από το οποίο ξεκινούν οι αμέτρητες μαγικές 

εξορμήσεις που θα κάνουν τους μικρούς επισκέπτες να ονειρεύονται πολύχρωμα για καιρό 

και τους ενήλικους να γίνουν παιδιά έστω και για μια μέρα, για να χαθούν στους εκπληκτικούς 

κόσμους του πάρκου, κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου από τα πιο διάσημα πλαστικά 

τουβλάκια στον κόσμο. 

Κάστρα, πειρατές, στοιχειωμένα σπίτια, άγρια δύση, Βίκινγκς, και μακέτες - πιστά αντίγραφα 

ευρωπαϊκών πόλεων, όλα φτιαγμένα από εκατομμύρια Lego με εκπληκτική ακρίβεια και 

προσοχή στη λεπτομέρεια, θα σας κάνουν να χαθείτε στον κόσμο της φαντασίας και του 

παιχνιδιού και να μη θέλετε να φύγετε όσες ώρες κι αν μείνετε. 

To μουσείο που περιέχει την ιστορία της εταιρείας από την ίδρυσή της και η επίσκεψη στο 

εργοστάσιο όπου παράγονται τα χρωματιστά υλικά των ονείρων εκατομμυρίων παιδιών σε 

όλο τον πλανήτη, συμπληρώνουν το ταξίδι στον φανταστικό κόσμο του πιο δημιουργικού 

παιχνιδιού που κατασκευάστηκε ποτέ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οντένσε  

 

Η Οντένσε είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, γενέτειρα του ξακουστού παραμυθά Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν και όπως είναι φυσικό η προσωπικότητα και το αιώνιο έργο του είναι ρίχνουν 

βαριά τη σκιά τους σε κάθε γωνιά. 

Μουσεία αφιερωμένα σ’ αυτόν, όπως το σπίτι που έζησε, ειδικά κέντρα με δραστηριότητες για 

παιδιά και αγάλματα από τις πιο γνωστές ιστορίες του, δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια 

διάσταση και την καθιστούν απαραίτητο προορισμό για κάθε επισκέπτη της χώρας που είναι ή 

αισθάνεται παιδί. 

Η μαγεία της πόλης όμως συνεχίζεται και πέρα από τα σχετικά με τον μεγάλο παραμυθά, με 

αναγεννησιακά κάστρα, όπως το Egeskov, το σιδηροδρομικό μουσείο, τον καλύτερο ζωολογικό 

κήπο της χώρας και την παραδοσιακή αλλά και υπερσύγχρονη σκανδιναβική αρχιτεκτονική που 

δημιουργεί ένα άκρως ενδιαφέρον αστικό τοπίο και μπορεί κανείς να τη θαυμάσει και στο χωριό 

– μουσείο ιστορικών σπιτιών. 

Και οι μεγάλοι επισκέπτες, πάντως, θα μείνουν απολύτως ικανοποιημένοι αφού η πόλη έχει μια 

ζωντανή κοινωνική ζωή με υπέροχα καφέ, εστιατόρια και μπαρ που μπορεί κανείς χαλαρώσει 

και να απολαύσει τοπικά εδέσματα και ποτά σε μια όμορφη και γαλήνια ατμόσφαιρα. 

 

Η  Δ α ν ί α   

κ α ι  ο ι  Β ί κ ι ν γ κ  

 

Η Δανία είναι η πνευματική και ιστορική έδρα των Βίκινγκ. Οι Βίκινγκ ήταν εθνοτική ομάδα, τμήμα 

των Βορείων Λαών της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα εμφανίσθηκαν ως 

εξερευνητές, πειρατές, έμποροι, μισθοφόροι (ή και τα τέσσερα μαζί) σε μεγάλο κομμάτι της 

Ευρώπης. Οι Βίκινγκ δεν αποτέλεσαν ενιαίο έθνος, με τη μορφή που αυτά άρχισαν να 

διαμορφώνονται στη Νότια Ευρώπη κατά την ίδια περίοδο, αλλά διέθεταν μεταξύ τους πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά. Σήμερα κάποιος επισκέπτης μπορεί να μεταφερθεί νοερά σε εκείνη την 

εποχή μέσω των μουσείων στο Ροσκίλντε και στη Κοπεγχάγη αλλά και των κάστρων που έχουν 

διασωθεί. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόλντ ι νγκ  

 

Μια μικρή γοητευτική κωμόπολη – λιμάνι, που χρονολογείται από το 1231, όταν βρισκόταν στα σύνορα της 

τότε επικράτειας της χώρας και ήταν σημαντικό κέντρο τεχνιτών και εμπόρων χαρακτηριστικό που διατηρεί 

ακόμα και σήμερα. 

Το Kolding είναι δημοφιλές για τα ιστορικά του αξιοθέατα, όπως το παλιό βασιλικό κάστρο Koldinghus που 

δεσπόζει στον λόφο πάνω από την πόλη, και την πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 

Christiansfeld,  που σχεδιάστηκε το 1773-1800 ως η «τέλεια πόλη» για την ντόπια μοραβική θρησκευτική 

κοινότητα.Πρόκειται επίσης για τη μόνη στη Δανία και δεύτερη στη Σκανδιναβία πόλη, μαζί με το Ελσίνκι, με 

τον τιμητικό τίτλο της UNESCO, «DesignCity», γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει στην 

φιλοσοφία του ντιζάιν σε κάθε έκφανση της ζωής, κάτι που γίνεται αμέσως αισθητό στον επισκέπτη. 

Τέλος η πόλη προσφέρει πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες για οικογένειες και παιδιά, όπως πρωτότυπους 

παιδότοπους, πάρκο σκέιτ, και δυνατότητα μεταμφίεσης σε βασιλιάδες και βασίλισσες μέσα το κάστρο 

Koldinghus. 

 

Λίθο ι   

του  Γ ι έλ ι νγκ  

 

Οι Λίθοι του Γιέλινγκ είναι σκαλιστοί Ρουνικοί λίθοι του 10ου αιώνα, που βρέθηκαν στην ομώνυμη πόλη της 

Δανίας. Οι ρούνοι είναι ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής που χρησιμοποιούταν από τους γερμανικούς 

λαούς. Τα παλαιότερα αρχεία ρούνων βρέθηκαν στη Δανία και τη Νορβηγία τον 11ο αιώνα μ,Χ. Η 

ετυμολογική ρίζα της λέξης είναι κάτι σαν συνονθύλευμα των λέξεων «γράμμα» και «μυστήριο» Οι ρούνοι 

είναι συνυφασμένοι με τη σκανδιναβική θρησκεία και συνδέονται στενά με τη σκανδιναβική μαγεία και την 

ποίηση των Σκαλντ.  

Η πραγματική προέλευση των ρούνων είναι ασαφής. Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τους 

Λατίνους, δεδομένου ότι ήταν η εμπορική γλώσσα κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και οι 

γερμανικές φυλές πιθανόν να είχαν έρθει σε επαφή με τους εμπόρους, με αποτέλεσμα να τους εκθέσουν στη 

γλώσσα. Επίσης, υπάρχουν επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι το ρουνικό αλφάβητο ή αλλιώς Φούθαρκ 

(futhark), βασίζεται στο ετρουσκικό αλφάβητο. Κάθε ρούνος είχε ένα όνομα που υπονοούσε τη φιλοσοφική 

και μαγική σημασία της οπτικής του μορφής, καθώς και του ήχου τον οποίο αντιπροσώπευε. Οι ρούνοι έπαιζαν 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των Βίκινγκ. 

Οι ρούνοι ήταν σκαλισμένοι σε πέτρα, κόκκαλο, κέρατο, ξύλο ή μέταλλο. Οι ρουνικοί λίθοι ήταν μεγάλοι βράχοι 

που καλύπτονταν με επιγραφές ρούνων και συνήθως ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη ενός σπουδαίου άνδρα ή 

μιας σπουδαίας γυναίκας. Πάνω από 3.000 ρουνικοί λίθοι βρίσκονται στις Σκανδιναβικέςχώρες. 

 



 

 
 

 
 

 
• Σαγράδα Φαμίλια 
• Σαγράδα Φαμίλια 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Αμβούργο 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 

για το Αμβούργο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση 

στην πόλη που αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της 

Γερμανίας. Η ξενάγησή μας με πούλμαν και εν μέρει 

με τα πόδια στο κέντρο της πόλης, περιλαμβάνει έ-

ναν γοητευτικό συνδυασμό από  ιστορικά κτίρια, 

πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτίσματα, τους δρό-

μους με τα εξόχως πολυτελή και ακριβά  καταστή-

ματα και καταλήγει στην πραγματική καρδιά του α-

στικού κορμού, στις λαϊκές γειτονιές των ναυτών και 

την γνωστή Ρέπερμπαν με τα κόκκινα φανάρια. Με-

ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύ-

θερο απόγευμα για βόλτες στο κέντρο της πόλης, 

ψώνια ή/και μουσεία. Διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Αμβούργο – Λύμπεκ – Αμβούργο  

Μια σύντομη διαδρομή μέσα από την καταπράσινη 

πεδιάδα της βορείου Γερμανίας θα μας φέρει στο 

Λύμπεκ, την παλιά πρωτεύουσα της Χανσεατικής Έ-

νωσης, και σπουδαίο εμπορικό κόμβο της Βαλτικής 

κατά το Μεσαίωνα. Το ιστορικό κέντρο της σήμερα 

μικρής πόλης, είναι ένα από τα πιο γραφικά αρχιτε-

κτονικά σύνολα της βορείου Ευρώπης και αποτελεί 

πλέον μέρος της λίστας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η περιήγηση στα 

γραφικά σοκάκια με τα μεσαιωνικά κτίρια θα μας α-

ποκαλύψει την σπουδαία αρχιτεκτονική  και  ιστορική 

ταυτότητα της πόλης.  Επιστροφή το απόγευμα στο 

κεντρικό μας ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 

βόλτες στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή κατά 

μήκος της παραλίας. Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Αμβούργο – Κίελο – Φλένσμπουργκ – Κά-

στρο Γκλύκσμπουργκ – Εθνικό Πάρκο Θάλασσας 

του Βάντεν (ΔΑΝΙΑ) – Ρίμπε – Κόλντινγκ  

Αναχωρούμε σήμερα από το Αμβούργο, με τελικό 

μας προορισμό τη Δανία. Καθοδόν ωστόσο έχουμε 

αρκετές επισκέψεις που θα γεμίσουν τη μέρα μας με 

πολύ ενδιαφέρον! 

Ξεκινάμε λοιπόν με επίσκεψη στο Κίελο, ένα από τα 

πιο σημαντικά λιμάνια της Γερμανίας, σπουδαία ε-

μπορική αρτηρία και επίκεντρο της ναυτιλιακής τε-

χνολογίας καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα. Το Κί-

ελο είχε την ατυχία να χάσει μεγάλο μέρος της αρχι-

τεκτονικής του κληρονομιάς από βομβαρδισμούς 

Αμβούργο 

Αμβούργο 

Λύμπεκ 

Κίελο 
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κατά τον Β’ ΠΠ, στη συνέχεια όμως αναδιαμορφώ-

θηκε και σήμερα είναι μια ελκυστική πόλη που αξίζει να 

την ανακαλύψουμε.  

Συνεχίζοντας, κάνουμε στάση στο Φλένσμπουργκ, τη 

βορειότερη πόλη της Γερμανίας. Η γεωγραφική της 

θέση, με την εγγύτητά της στη Δανία και τη Βαλτική 

Θάλασσα, έκανε την πόλη σπουδαίο εμπορικό κέ-

ντρο, διαμορφώνοντας όπως θα διαπιστώσουμε και 

την ταυτότητά της.  

Λίγο πριν μπούμε στη Δανία, θα κάνουμε στάση και 

στο κάστρο Γκλύκσμπουργκ, στη γερμανική πλευρά 

του φιορδ του Φλένσμπουργκ. Αν το όνομα της πε-

ριοχής σάς θυμίζει κάτι, έχετε δίκιο: από εδώ έλκει την 

καταγωγή της η πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλά-

δας. Θα δούμε εξωτερικά το εντυπωσιακό λευκό κά-

στρο του Οίκου των Γκλύκσμπουργκ και στη συνέχεια 

ερχόμαστε στη Δανία, με στάση στο Εθνικό Πάρκο 

της Θάλασσας του Βάντεν. Πρόκειται για το μεγαλύ-

τερο εθνικό πάρκο της Δανίας, ένα μοναδικό φαινό-

μενο της φύσης που προστατεύεται από το 2010: α-

ποτελείται από μία τεράστια έκταση 500 χιλιομέτρων με 

λασπότοπες, δηλαδή μεσοπαλιρροϊκούς υγρότο-

πους με ιζήματα από παλίρροιες και ποτάμια. Ο βιο-

λογικός πλούτος και τα πολλά αποδημητικά πουλιά 

κάνουν την περιοχή κάτι εντελώς μοναδικό! (Κόστος 

προαιρετικής επίσκεψης στο Κέντρο Ενημέρωσης 

Θάλασσας του Βάντεν: 56 €) 

Η τελευταία μας επίσκεψη είναι στην πόλη Ρίμπε, για να 

δούμε τον καθεδρικός ναός: είναι ο πρώτος χρι-

στιανικός ναός της Δανίας, που χρονολογείται από 

την εποχή των Βίκινγκ! Μέσα στα χρόνια υπέστη πολ-

λές καταστροφές και ανοικοδομήσεις με αποτέλεσμα 

σήμερα να αντανακλά μία πληθώρα διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών στυλ και καλλιτεχνικών παραδόσεων. 

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στο 

Κόλντινγκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-

χείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Κόλντινγκ – Legoland (Μπίλουντ) – Ρυ – Sky 

Mountain – Γιέλινγκ – Κόλντινγκ  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το πάρκο 

της Lego, τη Legoland στην περιοχή Μπιλούντ 

(είσοδος δεν περιλαμβάνεται). Η Legoland έχει τον 

μαγικό αέρα των λούνα παρκ. Τα φανταστικά σύμπα-

ντα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι είναι όλα εκεί: η 

Άγρια Δύση, η Χώρα των Ninjago, το Χωριό των Βί-

κινγκς, το Κάστρο των Ιπποτών και άλλα πολλά. Οι-

κοδομημένα από έναν συνδυασμό κτιρίων και γλυ-

πτών από Lego, για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

περίπου 65 εκατ. τουβλάκια. (Κόστος προαιρετικής 

επίσκεψης στη Legoland: 67 €) 

Κίελο 

Φλένσμπουργκ 

Κάστρο Γκλύσμπουργκ 

Θάλασσα Βάντεν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ημέρα θα συνεχίσει με την επίσκεψη στο γραφικό 

χωριό Ρυ (Ry) και το Sky Mountain (Ουράνιο βουνό). 

Η Δανία είναι μία χώρα επίπεδη και το ψηλότερο φυ-

σικό μέρος είναι ο λόφος Himmelbjerget ή αλλιώς 

SkyMountain, ύψους 147μ. Θυμηθείτε πως η Δανία εί-

ναι μια πολύ επίπεδη χώρα, χωρίς γεωμορφολογικές 

εξάρσεις, επομένως ακόμη και ένα ύψωμα αυτού του 

ύψους είναι κάτι το ξεχωριστό σε αυτό το τοπίο.  

Η επόμενη στάση μας η περιοχή Γιέλινγκ όπου θα 

δούμε τους Λίθους του Γιέλινγκ. Είναι σκαλιστοί Ρού-

νικοι λίθοι του 10ου αιώνα που βρέθηκαν στην πόλη.  

Επιστροφή στο Κόλντινγκ και διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Κόλντινγκ – Οντένσε – Κάστρο Έγκεσκοβ – 

Κοπεγχάγη 

Πρωινό και θα ξεκινήσουμε για την Οντένσε όπου θα 

κάνουμε την πανοραμική μας ξενάγηση. Στην πόλη 

είναι γνωστή και για το μουσείο του πασίγνωστου 

«παραμυθά» Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (είσοδος δεν 

περιλαμβάνεται). Μουσεία αφιερωμένα σ’ αυτόν, ό-

πως το σπίτι που έζησε, ειδικά κέντρα με δραστηριό-

τητες για παιδιά και αγάλματα από τις πιο γνωστές 

ιστορίες του, δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια διά-

σταση.  

(Κόστος προαιρετικής εισόδου στο Σπίτι του 

Άντερσεν: 56 €) 

Η μαγεία της πόλης όμως συνεχίζεται και πέρα από 

τα σχετικά με τον μεγάλο παραμυθά, με την 

παραδοσιακή αλλά και υπερσύγχρονη σκανδιναβική 

αρχιτεκτονική που δημιουργεί ένα άκρως ενδιαφέρον 

αστικό τοπίο, με το σιδηροδρομικό μουσείο, τον κα-

λύτερο ζωολογικό κήπο της χώρας και αναγεννη-

σιακά κάστρα, όπως το Egeskov, το οποίο και θα 

δούμε εξωτερικά (είσοδος δεν περιλαμβάνεται) μιας 

και είναι το καλύτερο διατηρημένο κάστρο τάφρου 

στην Ευρώπη. 

Γεμάτοι υπέροχες εικόνες αναχωρούμε για την Κοπεγ-

χάγη διασχίζοντας τη γέφυρα Great Belt Bridge που 

συνδέει το νησί Φούνεν με το νησί Σελάιν ή Ζηλανδία 

όπου και βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα: Κοπεγχάγη (περιήγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και περιήγηση στην 

πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 

άλλων το Δημαρχείο, τον κεντρικό Σιδηροδρομικό 

Σταθμό, το Παλάτι, το κανάλι Νίχαβν (Νέο Λιμάνι), το 

Χρηματιστήριο, καθώς και το άγαλμα της Μικρής 

Γοργόνας, που είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης. 

Μια πόλη που συνδυάζει τις παραμυθένιες γωνιές 

Ρίμπε 

Οντένσε 

Sky Mountain 

Κάστρο Έγκεσκοβ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του παρελθόντος που αποτελούν σκηνικό των ιστο-

ριών του αγαπημένου της τέκνου του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν με τη μοντέρνα όψη, έργο φημισμένων Δα-

νών δημιουργών. Βλέπουμε επίσης και το Κάστρο 

Φρέντερικσμποργκ (είσοδος δεν περιλαμβάνεται), 

ένα ανακτορικό συγκρότημα του 17ου αι. στο Χίλε-

ροντ, η μεγαλύτερη Αναγεννησιακή κατοικία στη 

Σκανδιναβία. Σε τρία νησάκια στο Σλότσοεν (ie Λίμνη 

του κάστρου), συνορεύει με έναν μεγάλο επίσημο 

κήπο σε μπαρόκ ρυθμό. 

(Κόστος προαιρετικής εισόδου στο Κάστρο 

Φρέντερικσμποργκ: 56 €) 

Στη συνέχεια θα κάνουμε μία μικρή κρουαζιέρα στα 

κανάλια, για να απολαύσουμε την πόλη από μία δια-

φορετική οπτική γωνία. Κατά το ελεύθερο απόγευμά 

σας μπορείτε να περπατήσετε και να ψωνίσετε στον 

κεντρικό πεζόδρομο της Στρόγκετ, ενώ για το βράδυ 

σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το φαντασμαγο-

ρικό Τίβολι, ένα από τα διασημότερα πάρκα διασκέ-

δασης του κόσμου. Η Κοπεγχάγη είναι μια ζωντανή, 

δημιουργική πόλη, η πιο «μεσογειακή» της βόρειας 

Ευρώπης. Διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Κοπεγχάγη – πτήση επιστροφής  

Πρωινό και τελευταίες βόλτες στην πόλη (check-out 

στις 11:00) και στη συνέχεια μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την πτήση 

επιστροφής μας.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA


 

 
 

 

 

** 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. 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 01.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09 

€ 799 € 889 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.309 
Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 370 

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. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η 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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Συνολικά 2 διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο, 

2 στο Κόλντινγκ και 2 στην Κοπεγχάγη σε 

ξενοδοχεία 4*. 

 Πρωινό καθημερινά. 

 Όλες οι μεταφορές, εκδρομές, μετακινήσεις 

και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 

συνήθως. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

 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: € 350 

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα που δεν 

αναφέρονται ως περιλαμβανόμενα καθώς 

και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά 

αναψυκτικά κλπ. 

 

 

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. 
 



 

 
 

 

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. 

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.  

 
 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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, 

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 τις 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! 


