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  Αναχώρηση: 01.05           5 ημέρες 
 

Πάσχα και Πρωτομαγιά στο Άμστερνταμ 
Τουλίπες και Βαν Γκογκ 

 
 

Περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof που παραμένει ανοιχτό 
μόνο για 2 μήνες το χρόνο! Περιλαμβάνεται είσοδος αξίας €17! 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Εκδρομή στο Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof, 
που παραμένει ανοιχτό μόνο για 2 μήνες το 
χρόνο! Περιλαμβάνεται η είσοδος αξίας €17,5 

 Εκδρομή στα γραφικά χωριά  Ζάανσε Σχάανς 
και Βόλενταμ 

 Πλούσιες ξεναγήσεις και επισκέψεις στα 
σημαντικότερα μνημεία και τα αξιοθέατα της 
πόλης, για να απολαύσετε αυτό τo ταξίδι έτσι 
όπως μόνο το Versus Travel σχεδιάζει και 
πραγματοποιεί, δίνοντας έντονη χροιά στο 
πολιτιστικό στοιχείο. 

 Απευθείας πτήσεις με KLM. 
 Πανοραμική ξενάγηση στο Άμστερνταμ. 
 Επίσκεψη σε εργαστήριο κοπής και 

επεξεργασίας διαμαντιών. 
 Κρουαζιέρα στα κανάλια. 
 Επίσκεψη στο ετήσιο Φεστιβάλ Τουλίπας. 
 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 
περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 
πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 
συνήθως. 

 Μόνο στο Versus Έλληνας αρχηγός που θα 
είναι συνεχώς μαζί σας και όχι τοπικός 
ελληνόφωνος, για υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και ξεναγήσεις. 
 

 
 

Άμστερνταμ, η πιο γραφική, 
πολύχρωμη και ελεύθερη πόλη της 
Ευρώπης, με τα δεκάδες κανάλια και τις 
αμέτρητες χαριτωμένες γέφυρες, τα 
υπέροχα ολλανδικού ρυθμού σπίτια με 
τις στενές κλιμακωτές προσόψεις, τα 
χιλιάδες ποδήλατα,  τα πολύ ιδιαίτερα 
vintage cafe με  το νεανικό ανέμελο 
πλήθος, η πόλη που φιλοξενεί το 
μουσείο με τα σημαντικότερα έργα του 
πολυαγαπημένου μας Vincent  Van 
Gogh. 

Αυτήν την μοναδική πόλη εμείς 
διαλέξαμε να επισκεφτούμε την εποχή 
που πρέπει, έτσι ώστε να παρευρεθούμε 
στο περίφημο Φεστιβάλ της Τουλίπας, 
να περπατήσουμε ανάμεσα σε χιλιάδες 
τουλίπες  όπου θα πλημμυρήσουν τα 
μάτια μας από τα χρώματα και τις 
ποικιλίες αυτού του λατρεμένου 
λουλουδιού  και να απολαύσουμε ένα 
μοναδικό, αρωματισμένο και 
φαντασμαγορικό θέαμα. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ημερομηνία 
Πτήσης 

Διαδρομή 
(Από ⇒ Προς) 

Ώρα  
Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

KL 1572 01.05.2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1581 05.05.2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ  

Αυτήν τη μοναδική πόλη εμείς διαλέξαμε να επισκεφτούμε τον Μάιο, έτσι ώστε να 
παρευρεθούμε στο περίφημο Φεστιβάλ της Τουλίπας, να περπατήσουμε ανάμεσα σε 
χιλιάδες τουλίπες όπου θα πλημμυρήσουν τα μάτια μας από τα χρώματα και τις 
ποικιλίες αυτού του λατρεμένου λουλουδιού και να απολαύσουμε ένα μοναδικό, 
αρωματισμένο και φαντασμαγορικό θέαμα. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμστερνταμ  
 

Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη πραγματικά μέσα στη θάλασσα. Πριν από 7 αιώνες, στη θέση που βρίσκεται 
σήμερα, υπήρχε ένα μικρό ψαροχώρι. Όμως τα ταξίδια των Ολλανδών εμπόρων κατά το 16ο αιώνα το 
βοήθησαν να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Οι 
άνθρωποι είναι χαμογελαστοί, τα σπίτια είναι χρωματιστά, οι ρυθμοί ζωής χαλαροί και οι μετακινήσεις με 
σεβασμό στο περιβάλλον, αφού η πλειοψηφία των πολιτών χρησιμοποιεί το ποδήλατο ως βασικό μεταφορικό 
μέσο, γεγονός που καθιστά το Άμστερνταμ μία από τις πιο καθαρές πόλεις της Ευρώπης. Η πόλη σφύζει από 
ζωή όλες τις ώρες της ημέρας αλλά και της νύχτας. Όμορφα μικρά καφέ, εστιατόρια με γεύσεις από όλο τον 
κόσμο, coffee shops, μπαράκια, εκκλησίες στις οποίες λαμβάνουν χώρα κονσέρτα, clubs δεν θα σας 
αφήσουν να σταματήσετε λεπτό. Τα αξιοθέατα είναι πολλά και ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Η κεντρική Πλατεία 
Dam, η καρδιά της πόλης με τα βασιλικά ανάκτορα, το Rijksmuseum, το καλύτερο μουσείο του Άμστερνταμ 
που φιλοξενεί πίνακες των Rembrandt, Vermeer και άλλων μεγάλων ζωγράφων, το Μουσείο Van Gogh, το 
Μουσείο της Άννας Φρανκ, η παλαιότερη εκκλησία της πόλης, η Oude Kirk, είναι κάποια ενδεικτικά. 

Ο ιστορικός πυρήνας του Άμστερνταμ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διατηρεί το σύνολο της 
παλαιάς αρχιτεκτονικής και ρυμοτομίας σε ένα ημικύκλιο που οριοθετείται από τα πέντε ομόκεντρα διάσημα 
κανάλια, όπως αυτό της Prinsengracht, και αποτελεί ιδανική αφετηρία για μια ρομαντική βόλτα. Η μοναδική 
πλωτή αγορά των λουλουδιών (Bloemanmarkt) θα είναι σίγουρα μία από τις στάσεις όχι μόνο αυτών που 
αγαπούν τα λουλούδια, αλλά και αυτών που θέλουν να θαυμάσουν το παραδοσιακό άνθος της Ολλανδίας, 
την τουλίπα. Το Άμστερνταμ ίσως είναι η πιο ελεύθερη πόλη του κόσμου. Υπάρχουν τα πάντα σε αφθονία και 
ελεύθερα, είτε πρόκειται για ελαφριά ναρκωτικά, είτε για πληρωμένο έρωτα. Η επιλογή για το τι θα ζήσετε στην 
ιδιαίτερη αυτή πόλη είναι δική σας. 
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Άμστερνταμ και ποδήλατα  
 

Το Άμστερνταμ, εκτός από μία πανέμορφη ευρωπαϊκή πόλη, είναι και η πρωτεύουσα των… 
ποδηλάτων!!  

Οι κάτοικοι του Άμστερνταμ γεννιούνται πάνω στο ποδήλατο και η πόλη είναι γεμάτη 
ποδηλατόδρομους και ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Ακόμα ένα γεγονός που ευνοεί τους ποδηλάτες 
είναι οι στενοί ιστορικοί δρόμοι του Άμστερνταμ, που κατασκευάστηκαν κατά το 17ο αιώνα και δεν 
προσφέρονται για διαδρομές με αυτοκίνητο. Έτσι πεζοί και ποδηλάτες έχουν το πάνω χέρι. Οι 
Ολλανδοί είναι περήφανοι για τις ποδηλατικές τους συνήθειες. Θα τους δείτε να κάνουν πηδάλιο με 
ήλιο και με βροχή, με κρύο αλλά και με ζέστη μέσα στα δρομάκια της πόλης. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 
της πόλης είναι κάτοχοι ποδηλάτου. Είτε πρόκειται για διανομείς, είτε για αστυνόμους, όλοι κινούνται 
πάνω σε δίτροχα. 

Αυτό που κυριαρχεί, λοιπόν, σε αυτήν τη βόρεια πόλη είναι: ποδηλατοδρόμοι, ειδικά φανάρια και μια 
ιερή «ασυλία» στον καβαλάρη του δικύκλου. Στην Ολλανδία ο ποδηλάτης έχει τον πρώτο (και τον 
τελευταίο λόγο). Αν… πατήσει πεζό, τότε φταίει ο πεζός που περπατάει μέσα στη μέση του δρόμου. 
Αν γίνει μετωπική με αυτοκίνητο; Φυσικά φταίει ο αυτοκινητιστής που δεν πρόσεξε τον ποδηλάτη!!! 
Οι τροχονόμοι παραμονεύουν και είναι ικανοί να κόψουν κλήση ακόμη και σε διαβάτη!  

Μικροί - μεγάλοι. Άνδρες - γυναίκες. Πρωί - βράδυ. Στην Ολλανδία όλοι έχουν ένα ποδήλατο. 
Σύμφωνα με διεθνή μέσα οι δρόμοι της πρωτεύουσας της Ολλανδίας έχουν γεμίσει από τα 
ποδήλατα, καθώς στους 800.000 κατοίκους της πόλης αντιστοιχούν 880.000 ποδήλατα. Οι κάτοικοι 
δεν προβληματίζονται τόσο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται, αλλά περισσότερο 
για το πού θα παρκάρουν τα ποδήλατά τους. Έξω από το σταθμό του τρένου υπάρχουν ειδικά 
πάρκινγκ για ποδήλατο, που φιλοξενούν χιλιάδες όλες τις ώρες της ημέρας, ενώ τα νυχτερινά 
μαγαζιά έχουν στύλους με το όνομα τους πάνω. Τίποτα, όμως, δεν είναι τυχαίο, καθώς για όλα 
αυτά βολεύει και η γεωγραφία της πόλης: το μεγαλύτερο βουνό της Ολλανδίας είναι οι αμμόλοφοι, 
με τους οποίους «μπαλώνουν» τα πλακάκια στα σοκάκια των καναλιών. Ανηφόρα ούτε για δείγμα! 



 
 

 

Πάρκο Keukenhof 

ανοικτό από 21/03/20 έως 10/05/20 

Πρόκειται για έναν από τους πιο ιδανικούς προορισμούς για να υποδεχτείτε την άνοιξη. Η πρωτεύουσα 
των λουλουδιών είναι διαφορετική κάτω από το φως του ήλιου και η σεζόν των φεστιβάλ ξεκινά.  

Το Keukenhof είναι ένας παραμυθένιος χώρος, γεμάτος από τουλίπες, νάρκισσους, υάκινθους και 
άλλα λουλούδια με έντονα χρώματα και ανοίγει μόνο δύο μήνες το χρόνο. Είναι βασικά ένα τεράστιο 
πάρκο γεμάτο λουλούδια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν και να περάσουν ξένοιαστες 
στιγμές στους όμορφα διαμορφωμένους κήπους του. 

Ο κήπος «Keukenhof» αποτελεί σήμα-κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής εδώ και αιώνες, όταν 
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από τις τοπικές Αρχές. Ο χώρος ήταν τόπος κυνηγιού και ένα κάστρο 
δέσποζε στην περιοχή. Στο κάστρο οφείλει ο κήπος την ονομασία του καθώς αρχικά χρησιμοποιήθηκε 
για την καλλιέργεια βοτάνων και λαχανικών για την κουζίνα του κάστρου. Πολύ αργότερα το 1949 
χρησιμοποιήθηκε σαν ανθόκηπος για την προώθηση της ολλανδικής παραγωγής λουλουδιών. Σιγά 
σιγά συγκέντρωσε τα βλέμματα ντόπιων και ξένων επισκεπτών, αναπτύχθηκε και κατέληξε να είναι ο 
μεγαλύτερος ανθόκηπος στον κόσμο. 

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου επισκέπτονται κάθε χρόνο τον κήπο «Keukenhof», για να θαυμάσουν 
από κοντά το πλήθος των λουλουδιών αλλά και να απαθανατίσουν τις εντυπωσιακές εικόνες που 
προσφέρει. 

Ένα πολύχρωμο χαλί σκεπάζει σχεδόν κάθε γωνιά του κήπου, ο οποίος συμπληρώνεται από δέντρα 
και άλλα πράσινα φυτά. Μια μεγάλη λίμνη δεσπόζει στο εσωτερικό του, ενισχύοντας την ομορφιά του 
τοπίου, που κερδίζει αβίαστα τις εντυπώσεις. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 
Άμστερνταμ (Βόλενταμ, Ζάανσε Σχαανς) 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 
πρωινή πτήση για το Άμστερνταμ. Αμέσως μετά 
τις διαδικασίες της άφιξης, επιβιβαζόμαστε στο 
πούλμαν μας και κατευθυνόμαστε στην πόλη 
όπου θα ακολουθήσει πανοραμική περιήγηση. 
Το Άμστερνταμ θεμελιώθηκε τον 13ο αιώνα γύρω 
από ένα ημικυκλικό ανάχωμα (dam) στις εκβολές 
του ποταμού Άμστελ, - εξού και το όνομα του 
Amstelledamme που αργότερα τροποποιήθηκε 
σε Amsterdam – με σκοπό να προστατεύεται 
από τα νερά της θάλασσας που ως γνωστόν η 
στάθμη τους ήταν και είναι υψηλότερη από το 
έδαφος. Αυτό συμβαίνει κατά μήκος όλης της 
ακτογραμμής της χώρας, για τον λόγο αυτό η 
και επίσημη ονομασία της είναι The Netherlands 
που σημαίνει Κάτω Χώρες.  
Η πόλη αρχικά αναπτύχθηκε σε τρία ομοκεντρικά 
κανάλια γύρω από το πρώτο πυρήνα που 
έλαβαν για ευνόητους λόγους τα ονόματα 
Herengracht, Kaisersgracht, και Prinsengracht 
που είναι και τα ωραιότερα με τις ακριβές παλιές 
αρχοντικές κατοικίες των μεγάλων οικογενειών 
και στην συνέχεια εξαπλώθηκε κατά τον ίδιο 
τρόπο μέχρι να πάρει την σημερινή της μορφή. 
Η διαδρομή μας μεταφέρει αρχικά στην υπέροχη 
και γεμάτη πράσινο ζώνη του Άμστερνταμ διπλά 
στις όχθες του ποταμού Άμστελ. Θα 
θαυμάσουμε τον παραδοσιακό «Μύλο του 
Ρέμπραντ» και τις όμορφες παράκτιες κατοικίες, 
απολαμβάνοντας την απόλυτη αρμονία του 
περιβάλλοντος κατά μήκος του 'διάσημου' 
ποταμού, και μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό 
«Στάδιο Αρένα».  
Η μέρα μας συνεχίζεται, με την εκδρομή στα 
παραδοσιακά χωριά Ζαανσε Σχαανς και 
Βόλενταμ. Η ευχάριστη διαφορετική διαδρομή θα 
μας γνωρίσει τις βόρειες περιοχές της χώρας και 
θα μας οδηγήσει στα κοντινά αυτά μικρά χωριά 
που έχουν όμως διατηρήσει το έντονο τοπικό 
ολλανδικό χρώμα. Θα έχουμε τον χρόνο να 
περπατήσουμε, να εξερευνήσουμε τα ποικίλα 
μαγαζάκια με αναμνηστικά σουβενίρ και είδη 
από την λαϊκή τους τέχνη, και θα έχουμε χρόνο 
για έναν καφέ ή γεύμα, απολαμβάνοντας την 
ξεχωριστή αυτή παραθαλάσσια ατμόσφαιρα. 
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Θα κάνουμε βόλτα στο ψαροχώρι του Βόλενταμ, και 
στο γραφικό λιμανάκι του, όπου εκεί τα παλαιά 
χρόνια μετά-φόρτωναν τα τοπικά εμπορεύματα 
όπως ψάρια, γάλα & τυρί, ξεκινώντας έτσι το «ταξίδι 
τους» για της αγορές στο Άμστερνταμ. Θα έχουμε 
την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουμε την ζωή της 
Ολλανδικής υπαίθρου, και να εξερευνήσουμε τον 
«παλιό τρόπο ζωής», θαυμάζοντας τους 
ανεμόμυλους στο χωριό Zaanse Schans (Ζάανσε 
Σχάανς). Επιστροφή στο Άμστερνταμ, τακτοποίηση 
και διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Άμστερνταμ (Πλατεία Μουσείων – Coster 
Diamonds – Κρουαζιέρα στα κανάλια ) 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για 
την Πλατεία των Μουσείων. Εκεί θα επισκεφθούμε 
δωρεάν και με Ελληνόφωνη συνοδεία, το 
μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον οίκο 
Coster Diamonds, όπου θα γνωρίσουμε όλη τη 
διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών, από το 
αρχικό έως το τελικό στάδιο ενώ στη συνέχεια 
μπορούμε να δούμε ιστορικά «κομμάτια» καθώς και 
πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια 
συλλογή κοσμημάτων του οίκου.  
Αμέσως μετά έφτασε η ώρα για μια υπέροχη 
κρουαζιέρα στα πολυπληθή γραφικά κανάλια του 
γοητευτικού Άμστερνταμ, που θα μας ενθουσιάσει 
και θα μας δώσει την ευκαιρία να τραβήξουμε 
αμέτρητες φωτογραφίες, διότι όλα εδώ είναι σαν 
ένας απέραντος ζωγραφιστός πίνακας!.. 
Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για μία βόλτα 
με τοπικό τραμ (με υπόδειξη στον τρόπο χρήσης 
του). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Άμστερνταμ (Ελεύθερη ημέρα – 
Amsterdam Shopping Experience – Αγορές) 
Ελεύθερη ημέρα στο Άμστερνταμ, για χαλαρές 
βόλτες στην ολλανδική πρωτεύουσα. 
Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τα 
φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική 
Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης 
Τέχνης) που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επίσκεψη στο Μουσείο Van 
Gogh είναι απαραίτητη η προκράτηση και 
προπληρωμή εισιτηρίων (19€) σε συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα. Αν θέλετε να το επισκεφθείτε, θα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε έγκαιρα, πριν 
την αναχώρησή σας από την Αθήνα).  
Στην συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε την μέρα 
που είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της 
Ολλανδίας, μέσω των φημισμένων αγορών της. 
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, 
φημίζεται για τις αγορές του. Μπορείτε να 
απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από τις 
φημισμένες αγορές της πόλης, όπως στην 
Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζόδρομος της 
Ευρώπης, μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο) και στην 
P.C Hooftstraat η οποία φιλοξενεί τους 
παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να 
παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή Jordaan και 
στους φημισμένους 'Εννέα δόμους' (9 Straatjes). 
Επίσης στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα 
όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην 
κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 
1895) μπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων 
όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή 
γεύμα. Απόγευμα στην διάθεση σας. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Άμστερνταμ (Προαιρετική εκδρομή σε 
Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη) 
Για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική 
ολοήμερη εκδρομή στην ενδοχώρα της 
Ολλανδίας για να δείτε τα αναχώματα (dam) το 
σύστημα των καναλιών, τους φωτογενείς 
ολλανδικούς ανεμόμυλους, εξοχικές κατοικίες και 
τις απαράμιλλα οργανωμένες γεωργικές 
καλλιέργειες, καθώς επίσης και τις σημαντικές 
Ολλανδικές πόλεις, Ρότερνταμ και Χάγη, όπως 
επίσης και την μοναδική Μεσαιωνική πόλη του 
Ντέλφτ!  
Χάγη: Πόλη-οικοδέσποινα του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου & Διεθνών Οργανισμών όπως το 
περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» (Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης), και τα μοναδικής αξίας 
κτίρια που στεγάζουν υπουργεία και πρεσβείες 
συγκροτώντας την πιο κομψή Ολλανδική πόλη!  
Ρότερνταμ: Φιλοξενεί το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι της Ευρώπης, που μαζί με τους 
σύγχρονους ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα 
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις 
εντυπωσιακές γέφυρες «Willem & Erasmus», 
παρουσιάζει μια φουτουριστική αρχιτεκτονική του 
που σε καθηλώνει.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντελφτ: H πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού 
κράτους. Μια ιστορική πόλη που με το 
πανέμορφο μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα 
κανάλια της, και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς 
ναούς στην κεντρική πλατεία, σε μεταφέρει σε μια 
'άλλη εποχή!' Γενέτειρα επίσης του Johannes 
Veermeer που φιλοτέχνησε το διάσημο πορτρέτο: 
«το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι».  
Διανυκτέρευση στο Άμστερνταμ. 
 
5η ημέρα: Άμστερνταμ – Εκδρομή στο Πάρκο 
Λουλουδιών Keukenhof – Πτήση επιστροφής  
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. 
Σήμερα θα επισκεφτούμε το Πάρκο με τις Τουλίπες 
(Κeukenhof) που παραμένει ανοιχτό μόνον για 2 
μήνες το χρόνο την άνοιξη. Θα θαυμάσουμε στον 
όμορφο κήπο τα πολύχρωμα λουλούδια σε 
μοναδικά σχήματα, που μαζί με τις εκατομμύρια 
τουλίπες, σε μια τεράστια έκταση συνθέτουν μια 
ανεπανάληπτη πανδαισία χρωμάτων σ ’ένα 
μοναδικό φυσικό περιβάλλον πλαισιωμένο από 
γραφικές λίμνες (η είσοδος περιλαμβάνεται). Στη 
συνέχεια μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας. 
 

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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 01.05 
€ 679 € 859 

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

 € 1.129 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 280 
Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 
Θεσσαλονίκη - Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο και οφείλεται η διαφορά στην τιμή. Εφόσον 

επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 
Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά 
«StopOver Athens» 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και 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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση. 
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* (Blue Tower 4*) 
 Πλούσιο πρωινό καθημερινά  
 Επίσκεψη στο Πάρκο Λουλουδιών Keukerhof 
(περιλαμβάνεται η είσοδος). 
 Κρουαζιέρα στα κανάλια του ποταμού Άμστελ, στο 
Άμστερνταμ.  
 Εκδρομή στο Βόλενταμ. 
 Εκδρομή στο Ζάανσε Σχαανς. 
 Επίσκεψη σε εργοστάσιο διαμαντιών 
(περιλαμβάνεται η είσοδος) 
 Όλες οι μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 Έλληνας αρχηγός 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων 
καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 
τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 
συνήθως 

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 αξιοθέατα  
 Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 
 
Δεν περιλαμβάνονται  
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 
ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην 
Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 
απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 
ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 
ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα 
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 
επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων, όπως 
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 
ασφάλεια προκαταβολής κ.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: 200 € 
 Είσοδοι σε αξιοθέατα 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. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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